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1-INTRODUÇÃO

Com as descobertas de Müller (1927) e Standler (1928) sobre os efeitos

mutagênicos dos raios-X em Drosophila e milho, respectivamente, a genética

entrou em uma nova era. Nos anos subseqüentes, diversas espécies de animais e

vegetais foram testados quanto à suceptibilidade à ação mutagênica da radiação

ionizante.

Ultimamente os estudos sobre os efeitos biológicos das radiações têm

despertado muito a atenção dos cientistas, em virtude do uso de várias formas de

radiação na medicina, na indústria e em reatores nucleares, onde isótopos

radioativos de elementos químicos são produzidos. Além disso, a exposição

individual à radiação é inevitável, sendo que todos os indivíduos acumulam

algum nível de dose ao longo da vida, seja essa proporcionada pelas radiações

naturais do meio ambiente, seja pelo uso em diagnósticos e terapias médicas e

dentárias, ou mais raramente, em acidentes radioativos (Bender et ai., 1988).

Qualquer tipo de exposição à radiação é capaz de produzir algumas

mudanças pelo menos em algumas células. Segundo Sturvant (1954) toda

radiação de alta energia, mesmo sob baixa intensidade e breve duração, deve ser

considerada como potencialmente perigosa aos indivíduos expostos.

As radiações podem ou não interagir segundo as leis da probabilidade com

o meio ambiente ou com os sistemas biológicos (Scaff, 1979; Johns e

Cunningam, 1983). Essa interação com o material biológico pode dar origem a

alterações maléficas. Existem duas teorias aceitas sobre o mecanismo de ação da

radiação ionizante sobre o material biológico: a) a teoria da ação direta ou

choque quântico e b) a teoria da ação indireta (Bacq e Alexander 1966; Duncan,

1977; Andrews, 1978; Pizzarello e Witcofski, 1983). A teoria da ação direta



refere-se à ação da radiação atuando diretamente sobre as moléculas de grande

importância biológica como o DNA. A radiação transfere sua energia à molécula

de DNA podendo provocar quebras simples ou duplas nas suas fitas, quebras nas

pontes de hidrogênio, ligações moleculares e trocas ou perda de bases. Por outro

lado, segundo a teoria da ação indireta, uma parte da energia da radiação é doada

ou transferida para a água e outras moléculas, que darão origem a radicais livres

instáveis que apresentam uma alta propensão a interagir com átomos e moléculas

do material genético, ocasionando as alterações cromossômicas (Schulte-

Frohlinde, 1986).

A lei de Bergoni e Tribondeau da radiologia diz que quanto maior o índice

de divisão celular, maior é a sensibilidade à radiação, ou seja, um órgão ou

tecido de grande atividade mitótica é mais sensível aos efeitos da radiação. Por

esse fato, as lesões ocasionadas pela radiação são estudadas principalmente em

células do tecido hematopoiético, células epiteliais, endoteliais, ósseas e

nervosas, em ordem decrescente de sensibilidade (Pizzarello e Witcofski, 1983;

Heneine, 1987).

Segundo vários autores (Savage, 1976, Andrews, 1978: Beiguelman,

1982; Pizzarello e Witcofski, 1983; Stell et ai., 1983; Heneine, 1987), os danos

causados pela radiação ionizante (aberrações e alterações cromossômicas) são

dependentes da fase do ciclo celular em que as células se encontram no momento

da exposição. Se a molécula de DNA e a integridade do cromossomo for

rompida antes da replicação (fases G() e Gi do ciclo), as lesões cromossômicas

apresentadas pelas células após a duplicação do material genético envolverão

ambas as cromátides formando cromossomos dicêntricos, anéis e translocações.

Durante e após a duplicação do DNA (fase S e G2) há uma maior probabilidade

de alterações ocorrerem em apenas uma das cromátides, originando deleções



cromatídicas, isocromatídicas e intertrocas na divisão subsequente (Bedford.

1991).

Quando a radiação ionizante passa pela matéria, ela libera elétrons dos

átomos criando ions com carga positiva. Essa ionização e excitação que ocorre

no caminho da partícula ionizante, varia de acordo com o tipo de radiação. A

partícula radioativa é classificada em termos de energia depositada no caminho

que ela percorre. O termo que descreve essa energia de diferentes tipos é o LET

(transferência linear de energia). Uma conseqüência das radiações de diferentes

LET está na distribuição das aberrações cromossômicas entre as células. Nas

radiações de baixo LET (raios-X e y) a ionização ocorre de maneira casual entre

as células e os danos cromossômicos que resultam nas aberrações se distribuem

da mesma forma. As radiações de alto LET (neutrons, protons e partículas a) são

distribuídas entre as células de uma forma não casual ocasionando o surgimento

de células com aberrações múltiplas, reduzindo significativamente a

sobrevivência celular (IAEA, 1986).

As mutações cromossômicas podem ocorrer em células germinativas,

resultando em anomalias cromossômicas congênitas e doenças hereditárias ou

em células somáticas, que podem resultar na perda da função celular, contribuir

para o processo de transformação neoplásica ou na morte celular (Evans, 1982 e

Sasaki, 1982).



1.1-Sistema de linfócitos de sangue periférico humano

Os linfócitos periféricos humanos representam uma população de células

que se encontram no estágio pré-sintético do ciclo celular (Go) onde as atividades

fisiológicas e bioquímicas estão suprimidas. Os linfócitos apresentam uma meia

vida longa e baixa capacidade de reparo, o que pode resultar no acúmulo de

lesões no DNA por muitos anos; além disso, eles podem ser facilmente

transformados in vitro, de seu estágio Go para o processo de mitose, pela adição

do fator de iniciação da atividade mitótica (a fítohemaglutinina, PHA) ao meio de

cultivo. Contudo, o nível de resposta à PHA e a taxa de desenvolvimento através

do ciclo de proliferação não são uniformes entre as células. A progressão no

ciclo celular de Go para Gi, para S, para G2 e então para mitose é pois

parcialmente sincrônica, sendo possível evidenciar uma "onda"de mitoses entre

36 e 60 horas de cultivo. Ao redor de 48 h, a maioria das células está em sua

primeira mitose em cultura (Purrot et ai., 1981).

Carstans (1962) foi o primeiro a conseguir a estimulação mitótica in vitro

de linfócitos utilizando a fítohemaglutinina (PHA), uma proteína extraída do

feijão Phaseolus vulgaris. Sob a ação da PHA os linfócitos são estimulados a

entrarem no ciclo celular normal. Uma vez estimulados, os linfócitos são capazes

de responderem às ações de agentes indutores de aberrações cromossômicas.

De uma forma geral, os linfócitos possuem características que oferecem

certas vantagens, tornando o sistema de cultura de linfócitos bastante utilizado

para a análise de aberrações cromossômicas (Natarajan e Obe, 1982). Porém, é

necessário considerar que existe uma grande variabilidade nas respostas à

radiação quando se compara os resultados obtidos em diferentes indivíduos.

Natarajan e Obe (1982) observaram que as culturas de sangue periférico de 21

doadores irradiadas na fase G2 do ciclo celular apresentaram uma variação



considerável na freqüência de aberrações cromossômicas. Essa variabillidade

pode ser atribuída a vários fatores relacionados a seguir:

1- Os linfócitos B apresentam-se mais sensíveis aos efeitos da radiação

que os linfócitos T e as proporções dos linfócitos B/T variam entre os indivíduos

(Proser, 1976; Kwane Norman, 1977).

2- Ocorre a influência do sexo e da idade. Idosos e mulheres apresentam

um aumento na freqüência de aberrações cromossômicas (Bender et ai., 1988).

3- Indivíduos hipertensos apresentam um potencial mais elevado para

acumular danos no DNA induzidos por substâncias carcinogênicas. Esse fato

deve-se, provavelmente, a um aumento na reatividade química dos linfócitos

com o carcinógeno (Pero, et ai. 1978).

4- Os linfócitos periféricos apresentam diferentes capacidades de reparo.

Essa é a provável explicação para as diferentes freqüências de SCEs ("sister

chromatid exchanges") e aberrações cromossômicas observadas entre amostras

de indivíduos distintos (Gebhart, 1984).

Existe na literatura um grande número de trabalhos indicando que agentes

físicos e químicos são capazes de induzir um aumento de aberrações

cromossômicas em linfócitos de indivíduos expostos ou em culturas tratadas in

vitro com esses agentes. Esses dados ainda revelam que esse aumento de

aberrações no indivíduo pode estar relacionado com uma possível pré-disposição

ao desenvolvimento de câncer, uma vez que a maior parte dos tumores humanos

estão associados com anormalidades cromossômicas (Natarajan, 1984).

Os estudos realizados em sobreviventes das bombas atômicas (Hiroshima

e Nagasaki) mostram que o aumento na incidência de leucemia e de tumores

sólidos pode estar intimamente relacionado com a alta freqüência de aberrações

cromossômicas observada nesses indivíduos (Natarajan, 1984).



Diversos relatos na literatura mostram que em populações humanas

expostas acidentalmente ou oculpacionalmente à radiação ionizante o

desenvolvimento de tumorigênese ocorre de forma mais acentuada do que em

populações não expostas a esse agente (Wei, 1995). Wang et ai. (1991)

realizaram uma extensa pesquisa (1950-1985) onde 27011 profissionais que

trabalhavam com raios-X em 24 cidades chinesas foram estudados. Os autores

encontraram incidências de leucemia, cânceres de pele, esôfago e pulmão

estatisticamente mais elevadas que os grupos controles (25782 indivíduos).

Investigações epidemiológicas realizadas em mineradores de Urânio também

mostraram alterados índices de carcinogênese nesses indivíduos (Yuan et ai.,

1990); da mesma maneira, estudos com trabalhadores de usinas nucleares na

Inglaterra e nos Estados Unidos revelaram uma mortalidade elevada por diversos

tipos de mielomas (Beral, et ai., 1987).

Segundo Natarajan et ai. (1990) o maior indicador da exposição à radiação

ionizante é o estudo das aberrações cromossômicas em linfócitos de sangue

periférico proveniente de pessoas expostas. Esse sistema teste representa o único

meio prático para a análise dos efeitos clastogênicos induzidos in vivo no homem

(Crossen, 1982) e por isso tem sido empregado com sucesso para estimar a dose

de radiação absorvida em acidentes radioativos ou em monitorização de pessoas

expostas ocupacionalmente à radiação.

A dose absorvida de radiação é estimada comparando-se os resultados

observados de aberrações cromossômicas apresentadas pelos indivíduos expostos

com as curvas dose-resposta estabelecida pela radiação in vitro em linfócitos

humanos (RAMALHO, et ai., 1990). Dessa forma a irradiação dos linfócitos in

vitro produz resultados similares em relação aos danos cromossômicos causados

por exposição acidental ou ocupacional à radiação (IAEA, 1986).



Já está bem estabelecido que a exposição à radiação ionizante pode

resultar em quebras e rearranjos cromossômicos. Os primeiros trabalhos em

citogenética visando averiguar os efeitos radiológicos ocorreram nas décadas de

30 e 40; esses determinaram, não somente os tipos e padrões das aberrações

cromossômicas induzidas pela radiação ionizante, mas também descreveram as

relações quantitativas entre as freqüências de aberrações em células irradiadas e

os níveis de exposição à radiação.

Sax et ai (1940) foram os primeiros a demonstrar os efeitos deletérios de

baixas doses de radiação; eles observaram que o número de quebras

cromossômicas era proporcional à dose de radiação. Os efeitos prejudiciais de

baixas doses de radiação podem ser substancialmente até 10 vezes maiores do

que os previamente estimados (Marx, 1979).

A análise de aberrações cromossômicas em linfócitos de sangue periférico

representa um importante sistema para a avaliação da exposição à radiação

ionizante. A exposição a baixos níveis de radiação produz efeitos biológicos

relevantes que não podem ser simplesmente extrapolados dos efeitos de altas

doses. Em baixas taxas de doses, o evento celular resultante da passagem da

partícula ionizante, tem um significado crítico em termos de conseqüências

biológicas (Booz e Feinendegen, 1988).

Estudos em populações expostas têm sido realizados ultimamente para se

determinar as freqüências de aberrações cromossômicas em linfócitos periféricos

em um grande número de indivíduos expostos a qualquer dose de radiação em

diferentes circunstâncias. Como exemplos podem ser citados os estudos

citogenéticos em sobreviventes das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki e

nos indivíduos expostos nos acidentes radioativos em Goiânia e Chernobyl (onde

os indivíduos foram expostos a consideráveis doses de radiação), assim como em



exposições crônicas à radiação em níveis profissionais (onde o grau de exposição

é menor).

A monitorização de técnicos e enfermeiros que trabalhavam nos setores de

radiologia, radiodiagnóstico e medicina nuclear em hospitais revelaram

freqüências significativamente aumentadas de células com aberrações

cromossômicas (Barquinero et ai., 1993; Bigati,1988). Jha e Sharma (1991)

também observaram elevadas freqüências de dicêntricos e fragmentos acêntricos

em indivíduos que manipulavam aparelhos de raios-X.

As aberrações cromossômicas são consideradas como indicadores

biológicos altamente sensíveis dos efeitos da radiação ionizante e podem ser

detectadas por testes de mutagenicidade in vivo ou in vitro em cultura de

linfócitos de sangue periférico. Os estudos em tais testes estão sendo utilizados

com sucesso para a avaliação dos riscos proporcionados pela exposição à

radiação ionizante.

1.2-Radiossensibilidade à radiação ionizante

A variação da sensibilidade celular à radiação ionizante é comprovada em

muitas situações. Células derivadas de diferentes tumores e tecidos normais

apresentam diferenças quanto à radiossensibilidade.

Um grande número de trabalhos sugerem que as células diferem quanto à

indução de danos ao DNA quando estes são detectados imediatamente após a

irradiação, isto é, na ausência de reparo celular.

Radford (1990) propõe que os níveis iniciais de radiação que induzem

danos cromossômicos estão diretamente relacionados com a radiosenssibilidade

e com os tipos de linhagens celulares, ou seja, pode existir uma variação de

sensibilidade à radiação ionizante, conforme mostram os estudos sobre a



sobrevivência celular e sobre a detecção de danos cromossômicos em diferentes

tipos de células.

Green et ai. (1992) observaram um aumento de danos cromossômicos em

mutantes radiossensíveis EM9 comparados com a linhagem selvagem. Os

mesmos autores também encontraram essa variação entre células tumorais

humanas.

Células humanas de pacientes com doenças genéticas, bem como as

células derivadas de tumores e de tecidos normais apresentam marcadores

sensíveis à radiação ionizante (Colin e Susan, 1980; Ejima et ai.. 1982; Mc

Millan e Peacock, 1994).

Indivíduos portadores de síndromes de instabilidade cromossômica como

ataxia-telangtectásica (AT), sídrome de Bloom e anemia de Fanconi apresentam

maior predisposição ao desenvolvimento de tumores malignos (Sasaki, 1982;

Wegner et ai., 1994). Genter et al.(1988) relataram que indivíduos com AT

apresentam um alto risco de desenvolverem câncer após a exposição a agentes

carcinogênicos, incluindo a radiação.

Nakamura et ai. (1991) estudaram a variação da radiossensibilidade em

linfócitos humanos em Go provenientes de diferentes indivíduos normais. A taxa

de sobrevivência celular à radiação foi avaliada e a análise de variância

comparando as diferentes respostas interindividuais não apresentaram valores

estatisticamente significativos. Os autores concluíram que as variações entre os

indivíduos quanto à sensibilidade à radiação é pequena, mesmo assim podem ser

determinadas pela observação de alterações na capacidade de formação de

colônias em tinfócitos humanos irradiados na fase Go.

Fenech e Morley (1987) encontraram freqüências aumentadas de

micronúcleos em linfócitos irradiados de doadores jovens em comparação com
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os linfócitos de doadores idosos, demonstrando uma variação interindividual

dependente da idade com relação à sensibilidade à radiação. Esta mesma

variação foi encontrada por Gantemberg et ai. (1991) entre 12 doadores

saudáveis. Ban et ai. (1993) também utilizaram o teste do micronúcleo como

indicador de radiossensibilidade em culturas de linfócitos de sobreviventes das

bombas atômicas. Os autores irradiaram as amostras de 937 indivíduos de ambos

os sexos e constataram que as freqüências de micronúcleos variaram

discretamente entre os indivíduos de acordo com a idade. Foi observado também

um aumento significativo de micronúcleos e na sensibilidade à radiação em

células de doadores fumantes.

Muitos estudos revelam que certos pacientes submetidos à radioterapia se

mostram hipersensíveis ao tratamento com radiação. Evidências disponíveis

sugerem que esses indivíduos são representativos na população geral. Dessa

forma existe a possibilidade de algumas pessoas hipersensíveis serem expostas

ocupacionamente à radiação (Lewis 1987). O monitoramento citogenético desses

profissionais é portanto, muito relevante no sentido de contribuir para minimizar

os possíveis efeitos prejudicias proporcionados pela radiação.

Segundo alguns relatos (Swift et.al., 1987; Genter et ai., 1988), os

indivíduos radiossensíveis apresentam uma maior predisposição ao

desenvolvimento de tumores após a exposição à radiação ionizante, o que

demonstra a importância de se estudar a radiossensibilidade dos indivíduos que

se expõem ocupacionalmente as radiações.
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1.3-Resposta adaptativa

Em 1977, Samson e Cairns descobriram um processo induzível de reparo

de DNA: a resposta de reparo adaptativo induzida por agentes alquilantes em K

coli. Olivieri et ai. (1984) foram os primeiros a relatarem que linfócitos humanos

cultivados em meio contendo baixas concentrações de timidina tritiada (dose

adaptativa) apresentaram menor suceptibilidade a danos cromatídicos induzidos

por uma elevada dose subsequente de raios-X ("challenge" dose). Os autores

denominaram esse fenômeno como resposta adaptativa (RA) à radiação ionizante

e sugerem que a exposição a baixas doses de radiação é capaz de induzir um

mecanismo de reparo cromossômico responsável pela redução das alterações.

Células de ovário de hamster Chinês quando expostas a baixos níveis de

raios-p tornaram-se transitoriamente mais resistentes à indução de micronúcleos

e trocas entre cromátides irmãs proporcionada pela exposição a lGy de raios-y

(Dcushima, 1987). Jacobson-Kram e Willians (1988) observaram que células de

medula óssea de ratos submetidas a uma dose adaptativa de 0,125 Gy de raios-y

24 horas antes da dose elevada de 1,0 Gy apresentaram freqüências de quebras

cromatídicas semelhantes a das células que receberam somente a dose elevada.

Esse resultado foi contraditório ao encontrado por Zhang (1995) que observou

uma redução altamente significativa nas freqüências de aberrações

cromossômicas em células de medula óssea de ratos e linfócitos de sangue

periférico adaptados a baixos níveis de raios-X, y ou 3 HdTdR. O autor sustenta

que essas células podem se apresentar menos sensíveis a danos cromossômicos

quando submetidas a uma exposição subseqüente de radiação, apesar da
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existência de uma diferença interindividual com respeito à magnitude do efeito

adaptativo.

Bosi e Olivieri (1989) estudaram amostras de sangue de 18 doadores, entre

os quais 14 demonstraram claramente o fenômeno de resposta adaptativa quando

as células foram adaptadas na fase G? do ciclo celular com a dose de 0,01 Gy ou

3HdThd (0,01 (iCi/ml) e posteriormente irradiadas com 0,75 Gy de raios-X.

Outros 3 experimentos foram realizados com amostras de dois indivíduos que

não demonstraram resposta adaptativa e os resultados observados foram os

mesmos, isto é, ausência de resposta adaptativa. Baseando-se nesses dados os

autores sugerem que a população humana exibe uma heterogeneidade na

resposta à radiação ionizante e que isso pode ser em parte geneticamente

determinada.

Estudos com linfócitos de sangue periférico expostos a baixas doses de

raios-X ou y (0,05-0,2 Gy) , ou timidina tritiada na transição S/G2 do ciclo

celular, mostraram reduções significativas na freqüência de aberrações

cromossômicas induzidas pela "challenge" dose (0,4 a 4,0Gy) de raios X ou y

(Olivieri, 1984;Shadley, 1992).

Um grande número de trabalhos têm sido realizados utilizando-se

compostos químicos (ao invés de radiação ionizante) na indução de RA.

Trabalhos relatam que doses adaptativas com a bleomicina e o peróxido de

hidrogênio são capazes de reduzir significativamente a freqüência de aberrações

cromossômicas induzidas por uma "challenge" dose de raios-X (Vijayalaxmi e

Burkart, 1989; Cortês et ai. 1990). Estudos semelhantes com a bleomicina,

mitomicina-C (Wolff et ai. 1989), BCNU, cis-platina, etoposide ou camptotecina

(Shadley, 1993) também mostraram reduções nas freqüências de alterações

cromossômicas quando essas substâncias foram utilizadas como "challenge"
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dose. A porcentagem de redução foi equivalente à proporcionada pela radiação

ionizante.

Cortês et ai. (1994) relatam a existência de resposta adaptativa em

linfócitos de sangue periférico no estágio G() do ciclo celular pelo método do

bloqueio da citocinese pela citocalasina-B. Foram observadas diferenças

estatisticamente significativas entre as freqüências de micronúcleos observadas e

esperadas nas células pré-expostas à H2O2 e pós irradiadas com raios-X. As

células condicionadas com baixas doses de raios-X (0,02 Gy) também

desenvolveram, resposta adaptativa. No entanto, a magnitude da resposta foi

melhor observada nas células pré-expostas à H2O2.

Shadley e Dai (1992) mostram que linfócitos de 5 doadores adaptados

com 0,05 Gy de raios X na fase G( apresentaram reduções no número de

intertrocas e deleções quando essas foram submetidas à irradiação com 4 Gy na

mesma fase do ciclo, sugerindo que a RA ocorre por um mecanismo que envolve

a restituição das quebras cromossômicas.

A ação da enzima poli (ADP-ribose) polimerase apresenta-se necessária

após a "challenge" dose para se observar a redução de alterações cromossômicas,

implicando na necessidade de modificações estruturais na cromatina para o

reparo dessas lesões (Shadley et ai. 1987; Vijayalaxmi e Burkart, 1989).

Wiencke et ai. (1986) não observaram resposta adaptativa quando adicionaram à

cultura a 3-aminobenzamida, um inibidor de poli (ADP-ribose) polimerase, duas

horas após a "challenge" dose.

Um intervalo mínimo de 4-6 horas entre a dose adaptativa e a challenge

dose é necessário para a detecção de reduções das alterações cromossômicas

(Shadley et ai, 1987), possivelmente pela síntese de proteínas conforme

demonstrado por experimentos usando-se a cicloheximida, que é um inibidor de
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síntese proteíca (Wolff et ai. 1989). As observações de que baixas doses de

radiação são capazes de provocar alterações nos padrões de proteínas, suportam

a hipótese de que alterações na expressão gênica estão envolvidas no fenômeno

da resposta adaptativa (Shadley 1994).



15

2 - OBJETIVOS

A radiação ionizante pode induzir alterações cromossômicas que se

distribuem em diferentes freqüências entre os indivíduos expostos. Uma vez que

essas aberrações podem se acumular nos linfócitos durante muitos anos e tendo-

se em vista a correlação entre rearranjos cromossômicos e a indução de

neoplasias, torna-se importante a avaliação citogenética dessas células em

populações que se expõem ocupacionalmente a baixas doses de radiação. Dessa

forma os objetivos deste trabalho são:

1-Avaliar as freqüências de aberrações cromossômicas em indivíduos

profissionalmente expostos (técnicos do HCFMRP-USP) a baixas doses de

radiação ionizante e avaliar a variabilidade das diferentes respostas

interindividuais em comparação com os dados obtidos para a amostra controle.

2-Determinar se existe diferença no grau de radiossensibilidade in vitro

entre os linfócitos de indivíduos expostos profissionalmente e os de indivíduos

controles, sendo as culturas irradiadas na fase G\ do ciclo celular.

3-Analisar a influência da pré-exposição dos linfócitos de indivíduos

expostos ocupacionalmente e controle normais não expostos a uma baixa dose

adaptativa (0,0 lGy 5 h após a estimulaçâo mitogênica) sobre as freqüências de

aberrações cromossômicas induzidas por uma dose elevada (challenge dose) de

1,0; 2,0 e 3,0 Gy durante a fase Gj do ciclo celular.

Foi utilizado no presente trabalho o sistema de linfócitos de sangue

periférico humano em cultura temporária sendo que a freqüência de aberrações

cromossômicas foi o parâmetro analisado.
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3-MA TEMAIS E MÉTODOS

3.1) Caracterização da amostra

Foi realizado um estudo citogenético em 12 indivíduos (6 homens e 6

mulheres), agrupados em duas categorias: amostra de indivíduos

profissionalmente expostos à radição (T), composta por seis técnicos que

trabalham com radiação X ou y nos setores de radioterapia, hemodinâmica e

medicina nuclear do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão

Preto-USP (HCFMRP-USP); e amostra controle (C), formada por seis indivíduos

saudáveis, de profissões diversas, cujas ocupações não os expunha à radiação

ionizante. A seleção dos indivíduos dessa amostra controle foi realizada de forma

pareada, com base em um detalhado questionário pessoal (Anexo 1) sobre a

história médica e ocupacional assim como sexo, idade, tempo de emprego, hábito

de fumar, infecções virais, exposição a drogas e diagnósticos radiológicos na

última década.

De acordo com a norma 3,01 das diretrizes básicas de radioproteção,

todos os profissionais que apresentam a probabilidade de receber mensalmente 1

décimo do limite anual de 20 mSV de exposição à radiação, devem ser

monitorados quanto à dosimetria física. Dessa maneira, os dosímetros dos

técnicos são coletados mensalmente e após a leitura os dados são arquivados em

um registro radiológico individual que são conservados no mínimo por 30 anos

após o término da sua ocupação.

Com a intenção de se estabelecer uma possível relação entre a dosimetria

física, isto é, a quantidade de exposição profissional à radiação a qual os

indivíduos da amostra T foi exposta durante toda sua vida profissional no

Hospital das Clínicas e a freqüência de aberrações cromossômicas, foi realizado



17

um levantamento nos arquivos da Física Médica e Radioproteção do HCFMRP-

USP, onde as doses mensais individuais foram convertidas na unidade milisivert

(mSV) e somadas. Essa etapa foi realizada com a colaboração do Prof.Dr.

Thomás Ghilardi Neto (Coordenador do Serviço de Física Médica e

Radioproteção do HCFMRP-USP).

3.2) Cultura de células

Na execução do presente trabalho foram realizadas culturas temporárias de

linfócitos de sangue periférico para a obtenção das metáfases necessárias à

análise convencional de aberrações cromossômicas. O procedimento básico de

cultura foi realizado segundo a técnica de macrocultura descrita por Moorhead et

ai. (1960) modificada pelo Laboratório de Citogenética e Mutagênese da

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-USP.

3.2. 1) Coleta das amostras

De cada indivíduo foram coletados 20 ml de sangue por punção venosa,

usando seringa descartável previamente heparinizada com Liquemine (Roche,

5000 U/ml). O sangue foi então cuidadosamente transferido para um tubo de

cultura descartável estéril de polietileno (Corning), onde permaneceu em repouso

para a sedimentação das hemáceas.

3.2.2) Semeadura e incubação

Retirou-se aproximadamente lml de plasma com uma pipeta Pasteur

esterilizada e transferiu-se para um frasco de cultura cilíndrico de polietileno (3,5

X 6,5 cm) adequado para irradiação de culturas celulares em suspensão,

contendo 10 ml de meio de cultura completo, composto por 80% de meio RPMI
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1640 (Sigma), suplementado com 20% de soro bovino fetal (Cultilab), 0,01

mg/ml de estreptomicina, 0,005 mg/ml de penicilina e 2 % de fitohemaglutinina

A (Gibco). As culturas foram mantidas em estufa a 37°C durante 50 horas.

3.2.3) Irradiação das culturas:

As culturas de linfócitos foram irradiadas com raios gama provenientes de

um equipamento de cobaltoterapia (Gamatron S-80, Siemens), com energia

média de 1,25 MeV do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de

Ribeirão Preto-USP. Foram utilizadas taxas de dose de 0,48 Gy/min para a dose

adaptativa (0,01 Gy) e 0,91 Gy/min para as doses elevadas (1, 2 e 3 Gy), sendo

que um anteparo de acrílico de 0,5 cm de espessura foi utilizado para

homogeneizar os efeitos da radiação por todo o material.

Para os experimentos de resposta adaptativa as culturas de linfócitos dos

técnicos e seus respectivos controles pareados foram irradiadas incialmente com

uma dose adaptativa de raios gama (0,0 lGy) 5 horas após a estimulação

mitogênica. Cinco horas após essa dose adaptativa as culturas foram irradiadas

com 1, 2 ou 3 Gy conforme esquematizado no seguinte protocolo:

semear dose chalenge dose

adaptativa colchicina colheita

0 5 10 48 50 h

0,01 Gy 1,0; 2,0

ou 3,0 Gy
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|)essa forma, as exposições das culturas à radiação em baixo nível (dose

itiva) assim como em doses elevadas foram realizadas quando a maior

das células se encontravam na fase Gi do ciclo celular.

.3.2.4) Preparações metafásicas

lllpy: Noventa minutos antes de concluído o período de incubação (50 h), a cada

ffrasco de cultura foi adicionado 25 ul de colchicina (0,016 mg/ml) deixando-se

Completar o tempo de incubação; após o que procedeu-se à hipotonização do

Hiterial com 10 ml de KCl 0,075 (Merck) a 34° por 10 minutos e fixação por

;Kuas vezes com metanol:ácido acético (na proporção de 3:1). A suspensão

Celular fixada foi gotejada em lâminas previamente limpas e geladas e então

Goradas com com solução de Giemsa na proporção de 1:30 em tampão fosfato

(Na2PO4 0,06M + KH2PO4 0,006M, pH=6,8 ) por 5 minutos.

3,3) Análise citogenética

As lâminas foram codificadas para se evitar tendenciosidade na

interpretação de resultados. Uma vez que a freqüência de aberrações

cromossômicas para baixas doses de radiação é muito pequena, para a

monitorização citogenética foram analisadas um grande número de metáfases

(500) das culturas controles dos indivíduos expostos e seus respectivos controles.

No estudo de radiossensibilidade e resposta adaptativa foram analisadas 100

metáfases por tratamento observadas em microscópio óptico com a objetiva de

irmersão (100X).

Para a análise das aberrações cromossômicas foram consideradas as

alterações estruturais do tipo quebras e "gaps" cromatídicos e isocromatídicos,

cromossomos dicêntricos, anéis, fragmentos simples e duplos e outras
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aberrações, as quais foram classificadas segundo o critério descrito por Savage

(1976). Os duplos fragmentos resultantes da formação dos cromossomos

dicêntricos e anéis não foram considerados, sendo computados apenas os duplos

fragmentos extras.

Nos estudos de radiossensibilidade e resposta adaptativa as alterações

estruturais do tipo cromatídicas ("Gaps", quebras e fragmentos simples) foram

computadas mas não consideradas estatisticamente, uma vez que os tratamentos

celulares ocorreram na fase G\ do ciclo celular, onde a ocorrência desses eventos

não é relevante. Os cromossomos tricêntricos foram quantificados como

correspondentes a dois cromossomos dicêntricos. No caso do estudo das

freqüências de aberrações, apresentadas pelos indivíduos de ambos os tipos de

amostras (técnicos e controles) todas as alterações, isocromatídicas e/ou

cromatídicas foram consideradas nas análises das culturas.

3.4) Análise estatística

O método de análise de variância pelo teste F foi utilizado para os dados

obtidos nas análises de aberrações cromossômicas, radiossensibilidade e resposta

adaptativa para os dois grupos (técnicos e controles).

O teste F é feito com o objetivo de se aceitar ou rejeitar a hipótese de

nulidade (Ho), de que os efeitos dos n tratamentos são iguais. O valor de F é

comparado com o valor tabelado (a= 0,05). Se o valor de F calculado é maior ou

igual ao F tabelado, rejeita-se a hipótese Ho, mas se F calculado for menor,

aceita-se Ho , podendo-se afirmar, com uma margem de erro de 5%, que existe

ou não uma diferença significativa entre os vários tratamentos.
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Nos casos em que p < 0,05, as médias foram comparadas pelo método de

Tukey, com o cálculo da diferença mínima significativa ao nível de 5% de

probabilidade (Steel e Torrie, 1980).

A assessoria estatística foi prestada pelo Prof. Dr. Sérgio do N. Kronka,

professor do Depto. de Ciências Exatas da Universidade Estadual Paulista

(UNESP), Campus de Jaboticabal-SP.
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4-RESULTADOS

4.1- Análise de aberrações cromossômicas em linfócitos de técnicos da
radiologia (HCFMRP-USP) e indivíduos controles

A distribuição dos diferentes tipos de aberrações cromossômicas e suas

freqüências observadas nas amostras dos técnicos e seus respectivos controles

pareados estão apresentados na Tabela 1 e na Figura 1. Considerando o grupo

dos técnicos como um todo, verificamos uma média de aberrações

cromossômicas totais superior (3,46) à encontrada no grupo controle (2,63). As

aberrações mais- comumente observadas foram as quebras e "gaps" do tipo

cromatídico, sendo que as freqüências dessas alterações não apresentaram

diferenças estatisticamente significativas entre o grupo dos técnicos e controles.

Com exceção do probando EE que apresentou uma freqüência de aberrações

cromossômicas menor que seu respectivo controle, todos os demais técnicos da

radiologia em nosso trabalho averiguados apresentaram freqüências de

aberrações cromossômicas totais mais elevadas (Figura 1). Essas diferenças

diferiram estatisticamente das aberrações totais encontradas nos controles

quando comparadas pelo teste de Tukey (p < 0,05). Além do número elevado de

aberrações cromossômicas também foi observado nesse grupo a presença de três

células portando aberrações múltiplas (Figura 2), que são denominadas células

"rogue". Essas células foram consideradas apenas como 1 célula aberrante,

sendo que o número de alterações encontradas nessas metáfases não entraram no

cômputo total de aberrações. A Tabela 1 também mostra os dados de dosimetria

física calculada durante o tempo de exposição ocupacional para cada um dos

técnicos. Não se evidenciou uma relação direta entre as doses totais individuais

de exposição acumulada e as freqüências de aberrações.
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Tabela 1: Freqüência de aberrações cromossômicas e dosimetria física em
indivíduos profissionalmente expostos à radiação (técnicos do HC) e seus
respectivos controles pareados. Foram analisadas 500 metáfases por indivíduo.

Indivíduo

AE

AC

BE

BC

CE

CC

DE

DC

EE

EC

FE

FC

sexo/dosimetria
física (mSV)

M/55,1

M/0

M/29,5

M/0

F/13,9

F/0

F/0,63

F/0

F/44,2

F/0

M/15,4

M/0

QB'
20

17

11

6

11

6

7

6

11

15

17

9

ABERRAÇÕES CROMOSSÔMICAS

QB"
0

1

0

0

0

1

1

0

2

0

1

2

FS
2

0

0

1

0

2

2

1

0

1

0

0

FD
5

3

1

4

2

2

3

0

2

0

0

0

Die
1

1

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

OTA

2 a m

0

íqr

0

jam

0

0

0

0

0

0

0

Total
30

22

13

11

15

11

13

7

15

17

18

11

Aberrações/
100 células

6,00

4,40

2,60

2,20

3,00

2,20

2,60

1,40

3,00

3,40

3,60

2,20

AE, BE , CE, DE, EE, c FE : Técnicos da radiologia do HC
AC, BC, CC, DC, EC, FC : Indivíduos controles
mSV: milisivert; QB': gaps ou quebra cromatídica; QB": gaps ou quebras
isocromatídicas; FS: fragmento simples; FD: fragmento duplo; Die: dicêntricos; OTA:
outros tipos de aberrações : am: aberrações múltiplas (células portando mais de 10
aberrações cromossômicas); qr.quadrirradial.



24

C O

Indivíduos

Figura 1: Freqüências de aberrações cromossômicas observadas em linfócitos
de 6 técnicos e seus respectivos controles pareados. Foram analisadas 500
metáfases por indivíduo.
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Figura 2: Cromossomos metafásicos humanos. Metáfase normal (a) e metáfase

portanto aberrações múltiplas (célula "rogue") (b).

BIBOOTECA
FACULDADE DE MEDICINA M
RIBEIRÃO PRETO DA V-S.V.
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4.2-Estudo de radiossensibilidade e resposta adaptativa

Os resultados obtidos nos diferentes tratamentos com a radiação-y nas

culturas de linfócitos de sangue periférico coletados dos técnicos, assim como de

seus respectivos controles pareados estão apresentados na Tabela 2 e nas Figuras

3 e 4. Estão relatados na Tabela 2 os tipos e as freqüências de aberrações

cromossômicas totais observadas nos seis indivíduos da amostra dos técnicos

assim como nas culturas controles. Pode-se observar que as células de todos os

indivíduos responderam de forma semelhante à exposição à radiação

apresentando um significativo aumento dependente da dose considerando-se as

freqüências totais de aberrações cromossômicas. Comparando-se os dois grupos

de amostras entre si (técnicos e controles) não foi constatada uma diferença

estatisticamente significativa pelo teste de Tukey nas respostas às doses agudas

de 1 a 3 Gy de radiação-y (P > 0,05).

O mesmo foi observado nos tratamentos combinados com a dose

adaptativa de 0,01 Gy. Entretanto, os dados da Tabela 2 revelam que o

tratamento adaptativo com 0,01 Gy de raios-y não apresentou um efeito de

interação significativo no número total de aberrações em nenhum dos dois

grupos, que apresentaram apenas pequenas variações nas freqüências de

aberrações cromossômicas.

Atentando para os dados individuais apresentados nos Gráficos (1 a 6) do

anexo 2 observa-se que os indivíduos, sejam eles do grupo controle ou técnicos,

apresentaram os mesmos padrões de resposta à radiação, não apresentando

diferenças significativas de radiossensibilidade. A análise de regressão realizada

sobre os resultados obtidos demonstra que a curva dose-resposta para ambos os
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grupos é linear quadrática descrita pela seguinte equação:

y = l,3401+l,9982X+0,2449X2 para o intervalo de 0 < X < 3 Gy.
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Tabela 2: Efeito do tratamento adaptativo com 0,01 Gy de raios y sobre as
freqüências de aberrações cromossômicas induzidas por uma subsequente
exposição a 1,0; 2,0 e 3,0 Gy em culturas de linfócitos de seis técnicos da
radiologia do HCFMRP-USP, profissionalmente expostos à radiação ionizante
(T) e seus respectivos controles (C). Foram analisadas 600 metáfases por
tratamento.

Tratamento
(Gy)

0

0,01

1,0

2,0

3,0

0,01+ 1,0

0,01+2,0

0,01+3,0

Indivíduo

T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C

QB'

18
20
18
31
14
19
27
54
39
43
36
30
34
29
47
44

ABERRAÇÕES CROMOSSÔMICAS

QB"

0
2
1
2
2
3
1
4

10
5
3

11
6
4
2
6

FS

2
0
1
1
4
5
7
6
36
26
3
4

18
10
24
21

FD

3
7
8
5

30
40

107
98

237
219

33
38

111
94

280
240

Die

1
1
2
4

29
24

109
124
247
265
32
51

110
130
279
292

An

0
0
0
0
2
2
3
6

16
28

1
4

13
8

24
31

OTA

2
0
0
0
0
2
1
3
2
2
0
1
3
1
4
2

Total
obs

26
30
30
43
81
95

255
307
587
588
108
139
295
276
660
636

esp

85
108
259
320
591
601

Aberrações/
100

células

4,3
5,0
5,0
7,1
13,5
15,8
42,5
51,1
97,8
98,0
18,0
23,1
49,1
46,0
110,0
106,0

QB': quebra ou gap cromatídico; QB": Gaps e quebras isocromatídicas; FS:
fragmento simples; FD: fragmentos duplos; Die: Dicêntricos, An: anéis; OTA: outros
tipos de aberrações
obs= número de aberrações cromossômicas observadas; esp= aberrações observadas
com 0,0 lGy (dose adaptativa) + aberrações observadas com as doses elevadas -
aberrações observadas no controle.
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M Técnico
ü Controle

1 2

Doses de radiação(Gy)

Figura 3: Número de aberrações/100 células observadas em linfócitos de 6
técnicos e 6 controles tratados com diferentes doses de radiação. Foram
analisadas 100 metáfases/tratamento/indivíduo, num total de 600 para cada dose
em cada grupo amostrai (Técnico ou Controle).
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Figura 4: Efeito da dose adaptativa (0,01 Gy) sobre a freqüência total de
aberrações cromossômicas em linfócitos de 6 técnicos e 6 controles após a
irradiação com 1, 2 e 3 Gy. Foram analisadas 600
metáfases/indivíduo/tratamento em cada grupo amostrai.
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5-DISCUSSÃO

5.1-Análise citogenética em linfócitos de técnicos da radiologia do

HCFMRP-USP

A análise cromossômica dos linfócitos provenientes dos técnicos de

setores ligados à radiologia do HCFMRP-USP revelou um aumento

estatisticamente significativo nas freqüências de aberrações cromossômicas

totais quando comparadas com seus respectivos controles pareados (p < 0,05).

Esses resultados" são condizentes com os encontrados por diversos autores que

descreveram um aumento nas freqüências de anormalidades cromossômicas em

populações expostas à radiação ionizante. As médias de exposição encontradas

foram variadas, 9-300 mSV (Evans et ai., 1979), 100-500 mSV (Lloyd et ai.,

1980), 0-400 mSV (Bauchinger et ai., 1980) e 0,4-300 mSV (Bauchinger et ai.,

1984), sendo que todas essas doses são amplamente superiores às observadas no

presente estudo (0,63 a 55,1 mSV).

Pesquisas realizadas em indivíduos cujo nível de exposição à radiação se

eqüivalem ao deste trabalho também demonstraram elevados índices de

alterações cromossômicas. Bigatti et ai. (1988) observaram freqüências alteradas

de células com aberrações cromossômicas em profissionais expostos a doses

aproximadamente de 1,5 mSV/ano. Jha e Sharma (1991) relatam elevadas

freqüências de dicêntricos e fragmentos acêntricos em profissionais da área de

saúde expostos a doses estimadas de 0,17 Gy. Os indivíduos que apresentavam

doses acumuladas de exposição de 0,25-3,30 mSV também apresentaram

elevadas freqüências de aberrações cromossômicas (Balasem et ai., 1992). Da

mesma forma, Barquinero et ai. (1993) relatam freqüências alteradas de
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aberrações cromossômicas em indivíduos expostos a baixas doses de radiação

(1,6-42,71 mSV).

No presente trabalho não foi observada uma correlação entre as doses

acumuladas de radiação a qual os profissionais foram expostos durante toda a

sua jornada de trabalho em setores radiológicos (dosimetria física) com as

freqüências de aberrações cromossômicas observadas. Em nenhum dos estudos

acima mencionados tal relação foi evidenciada, sendo relatada a dificuldade em

se estabelecer uma relação dose-efeito para doses inferiores a 20 mSV. Além

disso, as informações obtidas com o questionário pessoal revelaram que três dos

indivíduos por nós investigados também trabalham ou trabalharam por longos

períodos com radiação em outras instituições além do HCFMRP-USP. Esse fato

faz com que a dosimetria física desses indivíduos seja subestimada,

impossibilitando realizar uma correlação precisa entre a dose absorvida e as

freqüências de aberrações cromossômicas.

Com relação as formas de aberrações cromossômicas observadas, as

quebras cromatídicas foram as mais freqüentes. Embora essa alteração

cromossômica não seja considerada um bom indicador de exposição à radiação

ionizante (Bender et ai., 1988), a sua incidência em populações expostas a

baixos níveis desse agente tem sido observada em muitos trabalhos. Analisando

os dados obtidos por Bigati et ai. (1988) nota-se que as quebras e "gaps"

cromatídicos foram mais freqüentes (4,92%) que as aberrações isocromatídicas

(1,9%) em profissionais da área de saúde expostos cronicamente a baixos niveis

de radiação ionizante. Compatível com esses dados foram os obtidos em

trabalhadores de Chernobyl, que também revelaram elevados índices de

alterações cromatídicas, representando 42% do número total de aberrações

cromossômicas (Lazutka 1996). Estudos citogenéticos em linfócitos de crianças
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de regiões próximas a Chernobyl também revelaram elevadas freqüências de

quebras cromatídicas (Padovani, et ai., 1993). Al Sabti et ai. (1992) estudaram a

incidência de danos cromossômicos em diferentes populações expostas à

radiação ionizante (mineradores, técnicos de aparelhos de raios-X e

trabalhadores de usinas nucleares) e da mesma forma, as freqüências de

alterações cromatídicas se mostraram superiores a outros tipos de aberrações.

As quebras cromatídicas consistem na alteração cromossômica mais

freqüentemente observada em estudos de mutagênese realizados pela análise

citogenética. Sua origem deve-se a quebras na cadeia simples de DNA antes de

uma fase de duplicação ou na dupla hélice, após a duplicação (Brogger, 1979).

Uma vez que as amostras de linfócitos por nós estudados foram provenientes de

indivíduos expostos ocupacionalmente a baixas doses de radiação de forma

crônica, não podemos descartar uma possível relação entre essa exposição e a

formação de danos nas fitas do DNA, responsáveis pelas freqüências

aumentadas de eventos cromatídicos. Além disso, as radiações ionizantes podem

produzir muitos diferentes danos moleculares no DNA, e provavelmente em

outras moléculas existentes no interior das células irradiadas (Goodhead, 1994).

Por outro lado, outros efeitos a nível enzimático podem ocorrer, de tal forma a

afetar, por exemplo, enzimas envolvidas na replicação e reparo do DNA, bem

como nos processos de recombinação, transcrição e tradução, que constituem

mecanismos interdependentes (Bohr,1991).

Um dado que também chama a atenção em nossos resultados é a presença

de três células portadoras de aberrações múltiplas (células "rogue") nas amostras

de dois técnicos da radiologia (Tabela 1). Essas células não são comumente

observadas em análises citogenéticas e sua freqüência é de aproximadamente 1

em 2000-5000 células (Awa e Neel, 1986).
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A presença de células "rogue" também tem sido notada em diversos

estudos de monitorização de populações expostas à radiação ionizante. A análise

citogenética de linfócitos de sangue periférico procedentes de trabalhadores de

Chernobyl demontraram, além da elevada freqüência de aberrações

cromossômicas, a presença de células com aberrações múltiplas em 15 % dos

indivíduos analisados (Lazutka, 1996). O autor também observou a presença

dessas células na amostra controle e sugere que sua ocorrência possa ser

resultante de perturbações nos mecanismos de controle do ciclo celular, assim

como de processos apoptóticos anormais. Leonard et ai. (1995) avaliaram a

indução in vivo de aberrações cromossômicas em crianças submetidas a

radioterapia para o tratamento de diferentes tipos de tumores. Além de uma

relação dose efeito na indução de dicêntricos também foi observado um elevado

número de células "rogue" nas amostras antes da exposição à radiação. Uma vez

que essas células não foram observadas na amostra controle, composta por

indivíduos saudáveis, os autores sugeriram uma conexão entre a presença de

células "rogue" com o desenvolvimento de doenças malignas.

Bochov e Katosova (1994) observaram a freqüência de IXIO"4 (10 em

102391 células) de células "rogue" em indivíduos expostos ocupacionalmente a

produtos químicos e em indivíduos residentes em áreas próximas a Chernobyl e,

por essa razão, expostos a várias doses de radiação. Os autores concluíram que

tais células podem resultar de uma combinação de eventos raros diferentes e de

natureza indeterminada.

Mecanismos de infecções virais também têm sido propostos como causas

da origem das células "rogue" (Bloom et ai., 1970; Tawn et ai., 1985). Essa

possibilidade é sustentada com base em dados literários que indicam que certas
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infecções virais como sarampo e caxumba podem induzir danos cromossômicos

in vivo e in vitro (Moorhead 1970; Harnden, 1974 em Neel et al., 1992).

Recentemente Ahuja e Obe (1994) propuseram a ação de endonucleases

de restrição bacteriana na formação das células "rogue". Em um baixo grau de

infecção, as bactérias são normalmente fagocitadas e degradadas por enzimas

celulares. Entretanto, é possível que as endonucleases de restrição liberadas pela

degradação não sejam proteolisadas e reajam com o núcleo das células expostas,

originando então danos cromossômicos caracteristicos das células "rogue".

Dessa forma, vários eventos têm sido considerados como os possíveis

causadores da incidência de células "rogue", embora nenhum deles justifique

completamente a sua ocorrência (Awa e Neel, 1986).

O fato de as células "rogue" terem sido observadas somente no grupo dos

técnicos por nós analisados, poderia sugerir um possível efeito da exposição à

radiação. Contudo, a freqüência dessas células relatada na literatura e

confirmada em nossas análises é extremamente pequena (0,0005) e por isso,

exigiria um maior número de células analisadas em cada indivíduo e um número

extremamente elevado destes.

Os dados de dosimetria física dos técnicos por nós estudados revelam que

o grau de exposição à radiação por esses indivíduos no HCFMRP-USP estão de

acordo com as normas internacionais de radioproteção biológica, isto é, não

ultrapassam o limite anual de 20 mSV/ano. Contudo, a exposição crônica desse

indivíduos a baixos níveis de radiação ionizante por períodos prolongados pode

ser um fator considerável na incidência de alterações cromossômicas nos

linfócitos de sangue periférico.

Inúmeros estudos têm relacionado as radiações ionizantes ao

desenvolvimento de neoplasias, com dados epidemiológicos indicando um
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aumento nas taxas de ocorrência de diversos tumores em indivíduos que sofrem

exposição a esse agente (Beral, et ai., 1987; Wang et ai., 1991 e Wei, 1995). Da

mesma maneira, pesquisas experimentais sugerem as radiações ionizantes como

agente indutor de síntese de biomoléculas, muitas delas relacionadas à

proliferação celular, implicando direta ou indiretamente como promotoras de

câncer (Boothman, et ai., 1989; Sherman et ai., 1990; Fornace, 1992; Cox e

Lane, 1995 e Prassad et ai., 1995).

Estudos realizados com diferentes linhagens celulares assim como em

tecidos animais in vivo revelam que as respostas celulares à radiação ionizante,

mesmo em baixas doses (0,1 a 2,0 Gy), incluem a indução de certos genes, cujos

produtos abrangem um grande espectro de mecanismos incluindo o reparo de

DNA, o controle do ciclo celular, a transdução de sinais, a apoptose e a

oncogênese (Lehnert, 1995). A exposição à radiação está associada com o

aumento da expressão de genes para fatores de crescimento como PDGF

("platelet-derived growth factor"), TNF-a ("tumor necrosis factor"),

interleucina-l(Woloschak et ai., 1990) assim como certos proto-oncogenes como

os das famílias jun, fos, myc e Ras (Sherman et ai., 1990; Prasad, 1995). Certos

fatores de transcrição também apresentam níveis aumentados de expressão após

a exposição celular à radiação ionizante. Os produtos desses se ligam a

seqüências específicas no DNA potencializando a transcrição de vários genes

envolvidos na proliferação e diferenciação celular (Brach et ai., 1991; Lenardo e

Baltimore, 1989). Dessa forma, a radiação ionizante pode ativar mecanismos de

transdução de sinais que iniciam diferentes respostas celulares aos estresses

genotóxicos (Sherman et ai., 1991).

Assim, várias conseqüências podem ocorrer em termos de expressão

gênica após a exposição às radiações, havendo o problema da susceptibilidade
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dos diferentes tecidos e dos indivíduos à indução do processo neoplásico, com

amplas diferenças quanto à radiossensibilidade (Weichselbaum et ai., 1985 e Fry

1989).

Em face a essas inúmeras evidências sobre os efeitos da radiação ionizante

em sistemas biológicos, torna-se preocupante os efeitos de baixas doses no

homem principalmente os efeitos de exposição crônica prolongada. Os limites

abaixo dos quais os efeitos deletérios da radiação não ocorrem não são bem

determinados e os estudos sobre os efeitos genéticos causados em trabalhadores

ocupacionalmente .expostos a esses baixos níveis de radiação podem melhor

definir esses limites, desde que parâmetros de elevada sensibilidade sejam

estudados.

Atualmente, o nível de exposição ocupacional à radiação ionizante

encontra-se de acordo com as normas internacionais estabelecidas e são menores

que o de alguns anos atrás, devido ao maior rigor das normas de proteção

radiológica. De fato, raramente o limite anual de 20 mSV/ano é alcançado, sendo

que os níveis de radiação determinados nos casos onde existe dosimetria física

está bem próximo ao "background" ambiental (Bigatti et ai., 1988).

Contudo, elevações nas freqüências de aberrações cromossômicas em

Iinfócitos de sangue periférico descritas em pessoas profissionalmente expostas à

radiação ionizante (Evans et ai., 1979; Lloyd et ai., 1980; Bauchinger et ai., 1980

e 1984; Bigatti et ai., 1988; Balasem et ai., 1992), assim como em indivíduos

residentes em áreas com elevados níveis de radiação ambiental (Pohl-Rüling e

Fischer, 1983; Pohl-Rüling et ai., 1991), mais uma vez comprovam a

sensibilidade dos Iinfócitos à radiação, indicando a adequação desse sistema para

ser usado como um dosímetro biológico extremamente sensível a baixos níveis

de exposição. A identificação de marcadores citogenéticos como os
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cromossomos dicêntricos, observados pouco tempo após a irradiação, tem sido

utilizada para estimar as doses de exposição. Da mesma maneira a indentiflcação

de alterações estáveis (translocações e inversões) tem sido empregada como

indicadores de danos induzidos pela radiação (Awa, 1983, Lucas et ai., 1992).

Além disso, a detecção de anormalidades cromossômicas induzidas pela

radiação pode fornecer importantes informações sobre o risco genético, uma vez

que em populações humanas expostas acidentalmente ou oculpacionalmente à

radiação ionizante o desenvolvimento do processo de tumorigênese ocorre de

forma mais acentuada do que em populações não expostas a esse agente (Wei,

1995).

O presente trabalho representa apenas uma etapa de um projeto de

pesquisa que visa a monitorização citogenética de indivíduos expostos

profissionalmente a baixos níveis de radiação ionizante de maneira crônica.

Além dos estudos das freqüências de aberrações cromossômicas em linfócitos de

sangue periférico de técnicos e médicos do HCFMRP-USP, estas amostras

também estão sendo submetidas a outros tipos de análise citogenética que

igualmente detectam danos cromossômicos, como o teste do micronúcleo, de

trocas entre cromátides irmãs e a análise de translocações detectadas pelo

método de hibridação in situ fluorescente (FISH). Os resultados obtidos após a

conclusão do projeto global fornecerão importantes informações sobre os

possíveis efeitos mutagênicos da exposição crônica prolongada a baixos níveis

de radiações ionizantes, contribuindo para uma possível estimativa de risco dos

indivíduos a ela expostos, bem como fornecendo subsídios para a determinação

(ou reformulação) das normas de radioproteção no ambiente de trabalho.
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5.2-Ausência de resposta adaptativa e radiossensibilidade após a

exposição in vitro e in vivo à radiação ionizante

Experimentos realizados in vitro têm mostrado resultados relevantes

quanto aos efeitos das radiações em diferentes sistemas biológicos. Um

substancial número de estudos têm sugerido a existência do fenômeno da

resposta adaptativa, onde as células se apresentam menos susceptíveis à indução

de danos no DNA pela radiação, em particular de aberrações cromatídicas e

cromossômicas, quando a exposição a uma alta dose de radiação ionizante é

precedida por uma baixa dose "adaptativa". Entretanto, certos autores têm

demonstrado resultados contraditórios no que diz respeito à magnitude de

indução da resposta adaptativa em linfócitos humanos em cultura.

Os resultados obtidos no presente trabalho mostram que os linfócitos de

técnicos cronicamente expostos a baixas doses de radiação ionizante quando

expostos in vitro a doses elevadas de raios-y (1, 2 e 3 Gy), lOh após a

estimulação mitogênica, não apresentam reduções no número total de aberrações

cromossômicas, indicando que a pré-exposição à radiação in vivo não capacita

as células a desenvolver o fenômeno de resposta adaptativa nas condições

utilizadas de irradiação in vitro. Tais observações são concordantes com as

obtidas por Padovani et ai. (1995), que estudaram os efeitos da exposição in

vitro a 1,5 Gy de raios-y em linfócitos de sangue periférico provenientes de treze

crianças de regiões próximas a Chernobyl pré expostas a baixos níveis de

radiação. Nesse trabalho os autores também não observaram reduções

significativas nas porcentagens de aberrações cromossômicas nesses indivíduos.

A média das doses de pré-exposição à radiação da amostra estudada por tais

pesquisadores foi de magnitude em torno de de 450 jaSV (450X1 O^Gy),
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estritamente menor que a média estimada 26.1 mSV (26X10° Gy) de exposição

in vivo dos técnicos investigados nesse trabalho, sugerindo que doses

relativamente mais elevadas de exposição in vivo, também não são capazes de

induzir reduções significativas no número total de aberrações proporcionadas por

um subseqüente tratamento com radiação in vitro.

Uma vez que os linfócitos de sangue periférico encontram-se na fase G(>

do ciclo celular, podemos presumir que as amostras estudadas em nossas análises

foram pré-expostas cronicamente in vivo nessa fase do ciclo celular. Dessa

forma, nossos resultados são compatíveis com alguns experimentos in vitro que

evidenciaram a ausência de resposta adaptativa em linfócitos humanos tratados

com uma dose adaplativa de radiação na fase G(l do ciclo celular (Shadley et ai..

l987:Moquetetal., 1989; e Wang et ai. 1991).

As formas mais freqüentes de aberrações observadas em nossos resultados

(Tabela 2) após a irradiação in vitro foram os cromossomos dicèntricos e duplos

fragmentos. E relatado que as radiações-y induzem a formação de cromossomos

dicèntricos e fragmentos acêntricos em maiores proporções em relação a outros

tipos de aberrações em linfócitos tratados nas fases G(t/Gi do ciclo celular

(IARA, 1986; Iijma e Morimoto, 1991; Salvi et ai.. 1993).

Os dados obtidos no presente trabalho mostram que os linfócitos de

sangue periférico do grupo dos técnicos responderam ao tratamento agudo com

radiação em doses de 1, 2 e 3 Gy na fase G| do ciclo celular de forma semelhante

ao grupo controle, não apresentando diferenças estatisticamente significativas no

número total de aberrações cromossômicas. Em outras palavras, a

radiossensibilidade dos linfócitos foi a mesma em ambos os grupos não se

detectando a influência de uma exposição prévia à radiação.
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listudos sobre a indução de resposta adaptativa em células expostas in vivo

a baixas doses de radiação e submetidas ao tratamento agudo com esse agente in

vitro são em número restrito, sendo que o fenômeno adaptativo foi avaliado sob

diferentes taxas de dose e diversos parâmetros de análise.

Células de diferentes tecidos de ratos expostos cronicamente in vivo a

baixas doses de radiação apresentaram elevações na capacidade de reparo de

danos pelo aumento da atividade da DNA polimerase quando tratadas de forma

aguda in vitro com 20 Gy (Fomenko et ai., 1995). que é uma dose extremamente

elevada. Tuschl et ai. (1980) observaram que linlocitos de mineradores expostos

a baixos níveis de Radônio (222Rn) apresentaram um aumento estatisticamente

.significativo de reparo de danos no DNA induzido pela radiação ultravioleta. A

resposta dos linfócilos de pessoas expostas a elevados níveis (140uG\7mês) de
222Rn também foram averiguadas. Comparando-se com os controles, os

linfócilos dos indivíduos expostos exibiram um aumento nos níveis de síntese de

DNA não programada (UDS) após a irradiação /// vitro com ultravioleta (Tuschl

et ai. 1983).

Jacobson-Kram e Williams (1988) relataram que células de medula óssea

de camundongos "adaptados" in vivo com a dose de 0,01 Gy e posteriormante

expostas à "challenge" dose de 1,5 Gy apresentaram freqüências de quebras

cromatidicas por célula semelhantes as dos grupos tratados somente com a dose

elevada. Os autores concluíram que as células de medula óssea de camundongos

in vivo são incapazes de desenvolver a resposta adaptativa à radiação.

A pré-exposição a uma dose adaptativa de 0.01 Gy na fase Gl do ciclo

celular também não se mostrou significativamente eficaz na indução de resposta

adaplativa a um posterior tratamento com elevadas doses de raios-y. na mesma

fase do ciclo, em nenhuma das amostras por nós investigadas, sejam elas
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provenientes dos técnicos ou dos controles. A ausência da resposta adaptativa

em linfócitos de sangue periférico expostos a dose de 1.5 Gy após o pré

tratamento com 0,01 Gy na fase G2 também foi observada por Bauchinger et ai.

(1989). Resultados negativos também foram observados em linfócitos

"adaptados1' com baixas doses de raios-X (0,01-0.5 Gy) e subseqüentemente

expostos a 1,5 ou 3,0 Gy na fase Go do ciclo celular (Shadley et ai.. 1987: Wang

et ai., 1991). Da mesma forma, reduções nas freqüências de micronúcleos em

linfócitos humanos tratados semelhantemente não foram observadas por Cortês

et ai. (1994).

Com a finalidade de se avaliar a dependência das diferentes fases do ciclo

celular na indução do fenômeno adaptativo, Hain e Burkart (1992) estudaram a

indução de resposta adaptativa em linfócitos de cinco doadores submetidos ao

tratamento adaptativo com baixas doses de radiação (0.02 ou 0.01 Gy) na fase

G| do ciclo celular, porém, os tratamentos com as doses elevadas (0.5. I ou 1.5

Gy) foram realizados nos diferentes estágios do ciclo celular (G|. S e G2). Os

autores observaram que a resposta adaptativa não ocorreu em nenhuma das

amostras estudadas independentemente da fase do ciclo celular em que foram

tratadas.

lim contraste a esses trabalhos, muitos dos dados encontrados na literatura

indicam a ocorrência do fenômeno de resposta adaptativa induzida por baixas

doses de radiação ionizante em linfócitos humanos com tratamentos em

diferentes fases do ciclo celular (Olivieri et ai., 1984, 1990: Sanderson e Morley.

1986: Wiencke et ai., 1987: Wolff, et ai., 1988, 1989, 1990 e 1991: Bosi e

Olivieri, 1989; Sankaranarayanan et ai., 1989; Shadley e Wiencke, 1989:

Youngblom, et ai., 1989; Fan et ai., 1990; Khandogina et ai., 1991; Kelsey et ai.,

1991 e Zhang, 1995). Contudo, em muitas dessas investigações, ocasionalmente
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a ausência de resposta adaptativa ou aumento nas frequtMicias de aberrações em

determinadas amostras tem sido também registrada. Bosi e Olivieri (1989)

observaram que 4 entre 18 indivíduos, não mostraram resposta adaptativa. sendo

que em alguns casos a resposta às doses de radiação se mostraram sinérgicas.

lim um experimento similar Sankaranarayanan et ai. (1989) encontraram uma

pequena porém significativa resposta adaptativa variável com respeito à

magnitude de indução entre os doadores. Olivieri et ai. (1994) relataram vários

trabalhos mostrando que efeitos sinérgicos e de redução podem ser observados

em linlocitos humanos tratados com baixas doses de radiação.

Dessa forma, os resultados obtidos com respeito ao desenvolvimento da

resposta adaptativa são contraditórios, sendo que a maior parte dos autores que

evidenciaram o efeito adaptativo também relatam a existência de uma grande

variabilidade na dimensão da indução do fenômeno entre os indivíduos testados

(Bosi e Olivieri, 1989; Khandogina et ai., 1991; Wang et ai.. 1991; Shadley e

Dai, 1992; Cortês et ai., 1994; Zhang, 1995).

Essa heterogeneidade de resposta interindividual tem sido atribuída aos

diferentes níveis de catabolismo de nucleosideos entre os indivíduos (Bodvcote e

Wolff, 1986) assim como as condições hormonais desiguais dos doadores

(Olivieri e Bosi, 1990). Olivieri e Bosi (1989) sugerem que a variação na

resposta adaptativa à radiação exibida em populações humanas pode ser. pelo

menos em parte, geneticamente determinada e que os indivíduos que não

demonstraram o fenômeno possivelmente são deficientes nas funções de reparo

que modulam o processo de resposta adaptativa.

Portanto, a magnitude de indução de resposta adaptativa à radiação em

populações humanas ocorre de forma amplamente diversificada apresentando

uma grande variação entre os indivíduos. A investigação de um grande número
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de indivíduos, assim como pesquisas em nível bioquímico são necessárias para

uma avaliação mais precisa da ocorrência do fenômeno adaptativo nas

populações humanas.
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6-CONCLUSÕES

Qualquer tipo de exposição à radiação pode provocar efeitos indesejáveis

à saúde humana. Assim, o estudo das freqüências de aberrações cromossômicas,

usando-se o sistema teste de linfócitos de sangue periférico, representa um

importante indicador para a avaliação do risco da exposição à radiação ionizante

em populações expostas a esse agente físico. No presente trabalho foram

estudadas as freqüências de aberrações cromossômicas em técnicos que

manipulam aparelhos radiológicos utilizados em terapias e diagnósticos no

HCFMRP-USP; além disso, foi realizado um estudo sobre a radiossensibilidade

e a investigação de uma possível resposta adaptativa após a exposição

profissional in vivo ou tratamento in vitro, comparando-se os grupos de técnicos

e controles. Os resultados obtidos no presente estudo nos conduziram às

seguintes conclusões:

1) Embora os dados de dosimetria física revelem que a exposição

profissional dos técnicos não excedem os limites internacionais de

radioproteção, os resultados obtidos revelam freqüências aumentadas de

aberrações cromossômicas nesses profissionais da área de saúde, não havendo

aparentemente uma associação dessas com outro tipo de agente clastogênico,

com base no histórico de cada indivíduo. Isso demonstra a importância de se

conduzir um estudo citogenético (análise de aberrações cromossômicas)

paralelamente à realização de dosimetria física pessoal, pois as alterações

encontradas a nível cromossômico são indicadores de exposição à radiação e

sem dúvida constituem um instrumento importante para a estimativa de risco,

devendo ser consideradas no estabelecimento das normas de radioproteção.
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2) A pré-exposição crônica in vivo dos indivíduos a baixas doses de

radiação (0,63 a 55,1 mSV), avaliada pela dosimetria física pessoal, não se

mostrou eficiente na indução de uma resposta adaptativa após nova exposição in

vitro a diferentes doses de radiação-y. Em outras palavras, a radiossensibilidade

dos linfócitos cultivados in vitro foi a mesma em ambos os grupos T e C

(técnicos e controles) não se detectando a influência de uma exposição prévia à

radiação.

3) Da mesma forma, o tratamento in vitro dos linfócitos em cultura com

uma dose baixa (0,01 Gy) adaptativa na fase G\ do ciclo celular não modificou

de forma estatisticamente significativa as freqüências de aberrações induzidas

por doses (1, 2 e 3 Gy) subsequentes de radiação-y, sendo observado o mesmo

padrão de resposta quando ambos os grupos amostrais (T e C) foram

comparados, sugerindo a ausência do fenômeno de resposta adaptativa em

linfócitos tratados nessa fase do ciclo celular, com essas doses de radiação,

independentemente do grupo amostrai considerado.
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7-RESUMO

Alguns trabalhos da literatura relatam que os linfócitos de profissionais

ocupacionalmente expostos a baixos níveis de radiação ionizante apresentam

freqüências significativamente aumentadas de aberrações cromossômicas

quando comparadas com grupos controles não expostos, porém, nenhum deles

fornece dados de dosimetria física.

Muitos autores também demonstram que a pré-exposição dos linfócitos de

sangue periférico a baixas doses de radiação administrada in vitro é capaz de

reduzir significativamente as freqüências de aberrações cromossômicas

induzidas por doses elevadas subseqüentes. Entretanto, tal efeito parece

depender de vários fatores e das condições experimentais realizadas, sendo

praticamente desconhecida a ocorrência do mesmo fenômeno in vivo.

Os objetivos do presente estudo foram: a) determinar as freqüências de

aberrações cromossômicas em linfócitos provenientes dos indivíduos

pertencentes à população exposta profissionalmente, em condições normais; b)

determinar as possíveis diferenças de radiossensibilidade entre os linfócitos dos

técnicos e controles após a irradiação in vitro com raios y na fase G\ do ciclo

celular (estudo de radiossensibilidade) e c) examinar a influência da pré-

exposição in vivo e in vitro a baixas doses de radiação sobre as freqüências de

alterações cromossômicas induzidas in vitro por doses elevadas (estudo de

resposta adaptativa), comparando-se os grupos de técnicos (T) e controles (C).

As amostras de sangue periférico de seis técnicos de diferentes setores

ligados à radiologia do HCFMRP-USP e seis indivíduos controles foram

analisadas e os resultados revelaram um aumento estatisticamente significativo

(p< 0,05) nas freqüências de aberrações cromossômicas apresentadas pelo grupo
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de técnicos, sugerindo um possível efeito da radiação ionizante no sentido de

indução de dano cromossômico após uma exposição crônica prolongada, cujo

nível variou de 0,63 a 55,1 mSV (dados de dosimetria física pessoal acumulados

no período de emprego no setor). Muito embora tais níveis de exposição estejam

abaixo do limite permissível, o presente resultado constitui uma informação

importante, mostrando a necessidade da avaliação citogenética ou seja da

dosimetria biológica paralelamente à realização de dosimetria física.

O estudo de radiossensibilidade não demonstrou a existência de diferenças

significativas entre as amostras de técnicos e controles, observando-se o mesmo

padrão de resposta à irradiação in vitro, independentemente da exposição prévia

in vivo à radiação, no caso dos técnicos.

Da mesma forma, o tratamento in vitro dos linfócitos em cultura com a

dose adaptativa (0,0lGy) administrada na fase Gi do ciclo celular não modificou

de forma significativa as freqüências de aberrações induzidas por doses elevadas

(1, 2 e 3 Gy) subsequentes de radiação-y (5 h após a dose adaptativa). Embora

uma elevada variabilidade Ínterindividual na indução da resposta adaptativa seja

relatada na literatura, principalmente na fase G2 do ciclo celular, o mesmo não

foi observado no presente trabalho em que as respostas entre os grupos de

técnicos e controles à radiação foi praticamente semelhante.
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8- SUMMARY

The literature has reported that the lymphocytes of professionals

occupationally exposed to low levels of ionizing radiation present significantly

increased frequencies of chromosome aberrations compared to non-exposed

control groups, although no data about physical dosimetry are available.

Many investigators have also demonstrated that preexposure of peripheral

blood lymphocytes to low doses of radiation administered in vitro can

significantly reduce the frequencies of chromosome aberrations induced by high

subsequent doses. "However, this effect seems to depend on several factors and

on the experimental conditions used, while the occurrence of this phenomenon in

vivo is practically unknown.

I The objectives of the present study were: a) To determine the frequencies

of chromosome aberrations in lymphocytes from individuals belonging to

professionally exposed groups, under normal conditions, b) to determine the

possible differences in radiosensitivity between the lymphocytes of technicians

and controls after in vitro irradiation with gamma rays during the Gi phase of the

cell cycle (radiosensitivity study), and c) to examine the influence of in vivo and

in vitro preexposure to low doses of radiation on the frequency of chromosome

aberrations induced in vitro by high doses (study of the adaptive response) in a
—\

group of technicians (T) compared to controls (C).

Peripheral blood samples from six technicians working in sectors linked to

radiology at HCFMRP-USP and from six control individuals were analyzed and

the results revealed a significant increase (p < 0.05) in the frequencies of

chromosome aberrations in the technician group, suggesting a possible effect of

ionizing radiation in inducing chromosome damage after chronic prolonged
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exposure to a level ranging from 0.63 to 55.1 mSV (personal physical dosimetry

data accumulated during the period of employment in the sector). Although these

levels of exposure are below permissible limits, the present result represents

important information, showing the need for cytogenetic evaluation, i.e.,

biological dosimetry in parallel to physical dosimetry.

The radiosensitivity study did not show significant difference between

technicians and controls, with the same pattern of response to in vitro irradiation

regardless of previous in vivo exposure to radiation, in the case of the

technicians.

Similarly, in vitro treatment of lymphocytes in culture with the adaptive

dose (0.01 Gy) administered during the Gi phase of the cell cycle did not

significantly change the frequencies of aberrations induced by subsequent high

doses (1,2 and 3 Gy) of gamma radiation (5 h after the adaptive dose). Although

a wide interindividual variability in the induction of the adaptive response has

been reported in the literature, especially during the G2 phase of the cell cycle,

this was not observed in the present study in which the response to radiation was

practically identical for technicians and controls.
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10-ANEXO 1

Questionário pessoal

Por favor leia as questões cuidadosamente e as responda o mais exato

possível. As informações prestadas nesse são de caracter sigiloso, restrito

somente aos pesquisadores envolvidos nesse projeto. As suas respostas a

esse questionário são de suma importância para a interpretação dos nossos

resultados; por essa razão nós solicitamos a sua cooperação, pela qual

agradecemos muito.

1- Nome:

2- Data de nascimento: / /

3- A quanto tempo você trabalha com radiação ionizante no
HCFMRP?

4- Usa dosímetro regularmente?
( )Sim ( )Não

5- Você trabalha com radiação ionizante em outro lugar?
( ) Sim ( ) Não
Se a resposta for negativa vá para questão 8

6- A quanto tempo você trabalha nesse outro emprego?

7- Nesse outro emprego há o acompanhamento de dosimetria física
(uso de dosímetro)?

( ) Sim ( ) Não
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8- Nos últimos 10 anos você trabalhou com radiação ionizante em
outro lugar?

( )Sim ( )Não
Por quanto tempo?
Quando abandonou esse emprego? / /

9- Você fuma?
( )Sim ( )Não
Se a resposta for negativa vá para a questão 12

10- A quanto tempo você é fumante?

I - Quantos cigarros você fuma diariamente?

12- No último ano você tomou alguma medicação prescrita por algum
médico (por exemplo, pílulas para controle da pressão sanguinea,
antibióticos, insulina, tranqüilizantes, relaxantes musculares, etc.)?

( )Sim ( )Não

Se a resposta for positiva, por favor indique:
Tipo de medicamento Dose período de

tratamento

13- Você toma regularmente algum tipo de vitamina ?
( ) Sim ( ) Não

Que tipo de vitamina e qual a freqüência semanal?
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14- Você apresentou algum tipo de doença no último ano? (Por
exemplo, hepatite, herpes, meningite, diabete, infecções bacteriológicas ou
virais, gripes, febres, etc).

( )Sim ( )Nâo

Se a resposta for afirmativa por favor indique:
Doença Data da doença Tratamento

15- Você foi submetido a algum diagnóstico ou tratamento terapêutico
com raios-X nos últimos 10 anos?

( )Sim ( )Não
Razão do raio-X data (ano)

16- Você já foi submetido a alguma cirurgia?
( ) Sim ( ) Não
Razão Data
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17- Você toma café?
( )Sim ( )Não
Quanto por dia?

18- Você consome regularmente algum tipo de bebida alcoólica?
( ) diariamente
( ) fins de semana
( ) raramente

19- Você está ciente de algum caso de anomalia genética ou doença
hereditária que afeta seus pais, irmãos ou filhos?

( ) Sim ( ) Não

Se a resposta for positiva por favor especifique:

20- Você e seu esposo(a) apresentaram algum tipo de aborto
espontâneo?

( ) Sim ( ) Não

22- Você tem algum irmão gêmeo idêntico?
( )Sim ( )Não
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11-ANEXO 2

Gráficos 1-6: Freqüências de aberrações cromossômicas observadas em
linfócitos de sangue periférico de 6 técnicos da radiologia do HCFMRP-USP
(AE, BE, CE, DE, EE e EF) e seus respectivos controles pareados (AC, BC,
CC, DC, EC e FC) após diferentes tratamentos com radiação ionizante.
Foram analisadas 100 metáfases/indivíduo/tratamento.
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