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ABERRAÇOES CROMOSSÔMICAS INSTÁVEIS EM LINFOCITOS DE

PACIENTES COM CÂNCER DE COLO DE ÚTERO,

RESUMO

A determinação da dose absorvida é uma importante etapa na avaliação dos riscos

associados à exposição de individuos a radiação onizante. Entretanto, a medida direta

da dose nem sempre é possível, sobretudo nos casos de irradiação acidental. Nesse

contexto, o uso de bioindicadores (efeitos biológicos) tem sido proposto, caracterizando

assim a dosimetria biológica. Em particular, a contagem de aberrações cromossômicas

instáveis (cromossomos dicêntricos, anéis e fragmentos), produzidas nos linfóácitos do

sangue periférico de individuos irradiados, constitui o método biológico mais eficaz na

avaliação retrospectiva da dose absorvida. Neste trabalho, amostras de sangue periférico

de cinco pacientes portadoras de carcinoma de colo uterino, foram analisadas em três

diferentes etapas do tratamento radioterápico com uma fonte de 60Co. Para tanto,

utilizou-se a análise citogenética clássica, objetivando correlacionar a freqüência de

aberrações cromossômicas instáveis no lnfócito para a dose absorvida durante o

tratamento. Foi observada uma boa concordância entre as doses estimadas com as

frequências de aberrações cromossômicas obtidas e os valores de doses calculados para

cada etapa da radioterapia, previamente determinados com auxílio da dosimetria fisica..

Os resultados do presente estudo evidenciam a importância da freqüência de aberrações

crornossômicas instáveis como dosímetro biológico na avaliação da exposição

localizada de indivíduos à radiação ionizante.
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UNSTABLE CHIROMOSOME ABERRATIONS ON PERIPHERAL BLOOD

LYMPHOCYKTES FROM PATIENTS WITH CERVICAL UTERINE CANCER

FOLLOWING RADIOTHERAPY.

SUMMARY

Absorbed dose determination is an important step for risk assessment related to an

exposure to ionizing radiation. However, physical dosimetry cannot be always

performed, principally in the case of retrospective, estimates. In this context, the use of

bioindicators (biological effects) as been proposed, which defines the so-called

biological dosimetry. In particular, scoring of unstable chromnosomes aberrations

(dicentrics, centric rings and fragments) of peripherat blood lymphocytes, which is the

most reliable biological method for estimating individual exposure to ionmzing Tadiation.

In this work, blood samples from 5 patients, with cervical uterine cancer, were

evaluated after partial-body radiotherapy with a source of 60Co. For this, conventional

cytogenetic method was employed, based on Giemnsa coloration and fluorescence in situ

hybridization, in order to correlate the frequency of unstable chromosome aberrations of

blood. lymphocytes with absorbed dose, as a result of the radiotherapy. A good

agreement was observed between the frequency of chromosome aberrations scored and

the values of dose previously calculated by physical dosimetry during patient's

radiotherapy. The results presented in this work point out the importance of concerning

analyses of unstable chromosome aberrations as biological dosimeter in the

investigation of partial-body exposure to ionizing radiation.



1.INTRODUÇÃO

As interações da radiação ionizante com a matéria se traduzem pela transferência

de energia para o meio, através do fenômeno de excitação e/ou de ionização. Em se

tratando da matéria viva, fenômenos fisico-químicos ao nível celular podem resultar em

efeitos biológicos, tais como alterações no código genético (CHECCUCCI, 1987;

JUNQUEIRA & CARNEIRO, 1995).

A dose absorvida é a grandeza fisica fundamental usada na avaliação dos efeitos da

radiação ionizante no corpo humano, sendo definida como a relação entre a energia

depositada pela radiação onizante na matéria, por unidade de massa. De um modo geral, a

dosimetria pode ser classificada em: fisica, clínica e biológica. A dosimetria fisica avalia a

dose com o auxílio de instrumentos sensíveis à radiação onizante, tais como filmes

dosimétricos e dosímetros termoluminescentes (RIGHI et aL, 1997). Quando a medida

direta não é possível, modelos são empregados.

A dosimetria clínica baseia-se na sintomatologia do indivíduo após exposição à

radiação ionizante. Os parâmetros considerados são as reações locais, as alterações no

sistema hematopoético, gastrointestinal e por fim no sistema nervoso. A dosimetria

biológica estima a dose absorvida a partir do estudo de determinados efeitos biológicos

radioinduzidos, principalmente ao nível celular. O indicador biológico de exposição à

radiação ionizante mais utilizado é a quantificação das aberrações cromossômicas

instáveis em linfóácitos do sangue periférico (cromossomos dicêntricos, fragmentos

nucleares e cromossomos em anel). Nesse caso, a dose absorvida pelo indivíduo é

estimada comparando-se os dados obtidos com curva dose versus efeito biológico. A

avaliação da dose absorvida com base nessa metodologia é também denominada de



dosimetria citogenética. A opção pelo emprego da análise das aberrações cromossômicas

instáveis em linfócitos é justificada pela facilidade da coleta de amostras de sangue e

devido à manutenção dessas aberrações por um longo período após a irradiação. Além

disso, vários trabalhos têm demonstrado que a presença dessas aberrações é resultante

apenas da exposição de individuos à radiação ionizante (RAMALHO et aL, 1991).

Esta pesquisa é resultado da colaboração entre o Departamento de Energia Nuclear

da Universidade Federal de Pernambuco, o Hemocentro de Pernambuco (HEMOPE), o

Centro de Radioterapia de Pernambuco (CERAPE) e a Faculté de Medicine Xavier Bichat

(Paris, França).
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2. OBJETIVO

O presente trabalho tem como objetivo avaliar o emprego da quantificação

das aberrações cromossômicas instáveis (cromossomos dicêntricos, fragmentos

nucleares e cromossomos em anel), a partir da análise do sangue periférico em

linfóácitos de pacientes portadoras de câncer de colo de útero, as quais foram

expostas parcialmente à radiação gama com finalidade terapêutica.



3. REVISÃO DE LITERATURA

3.1 Os Riscos e Benefícios da Radiação lonizante

O uso da radiação onizante como ferramenta na medicina, para fins diagnósticos e

terapêuticos, tem crescido ao longo dos anos e demonstrado ser de grande importância

para elaboração e aprimoramento de tratamentos. A crescente utilização da radiação

lonizante em diversas áreas e a possibilidade da mesma causar danos, levou à necessidade

de melhor compreender a maneira como a mesma interage com a matéria, para otimização

de suas aplicações (AMARAL ei ai., 1999)

A interação da radiação ionizante com a matéria se traduz pela transferência de energia

à mesma e depende da natureza da radiação, bem como do meio com o qual ela interage

Como resultado, fenômenos fisicos e químicos ocorrem, podendo levar a alterações biológicas

em nível celular, tissular, somático e molecular (EARLY ei ai. , 1995; FARIA ei ai., 1999).

As primeiras observações sobre danos biológicos datam de 1896, envolvendo

operadores de aparelhos de raios-X que sofreram queimaduras (CAMERON e aL, 1978).

Desde então, a radiobiologia procura estudar os riscos associados à exposição de indivíduos à

radiação onizante. Os efeitos biológicos resultantes de uma irradiação dependem da região

celular atingida, ou seja, o núcleo ou o citoplasma, bem como do grau de diferenciação

celular. Esses efeitos podem ser conseqüência das ações diretas ou indiretas da radiação na

matéria. No efeito direto, a radiação ionizante atinge uma biomolécula essencial, como o

ácido desoxirribonucléico (NA) e ácido ribonucléico (RNA) e as proteínas. No efeito

indireto, a radiação incide sobre moléculas secundárias, originando espécies químicas

altamente reativas, os chamados radicais livres, os quais são responsáveis por danos ao

organismo. Isto ocorre, preferencialmente, com a molécula da água; é através da quebra desta

molécula que 80% dos danos causados à célula ocorrem (RIGI e ai., 1997).



Numa célula, uma molécula fundamental é o )NA, que atua em diversas etapas do

metabolismo celular. Assim, se o DNA for alterado pela radiação, com perdas ou

modificações de bases, pode levar a alterações fisiológicas próprias e/ou a alterações nas

gerações celulares delas originadas (ALBERTS e a, 1997). As modificações dos ácidos

nucléicos devido à radiação ionizante podem ser classificadas em três grandes categorias

(BENDERITTER ei aL, 1999):

90Ruptura simples da cadeia do D)NA,

10 Modificação dos nucleotídeos ou das bases,

É0 Formação de sítios não básicos,

*F Quebras das pontes de hidrogênio.

As alterações acima citadas podem ser causadas por diferentes fatores, como o uso de

agentes tóxicos, o tipo de atividade social e/ou profissional desenvolvida pelo indivíduo, mas

também pelos antecedentes médicos do mesmo (RIGH1 et aL, 1997). Daí a importância, e

muitas vezes a dificuldade, em identificar a causa dos efeitos, bem como quantificá-los. Para

tanto, testes biológicos específicos devem ser empregados.

Os efeitos da radiação podem ser abordados sob outros aspectos, classificando-os em

estocásticos e determinísticos, podendo ainda ser subdivididos em somáticos e genéticos. A

Comissão Internacional de Proteção Radiológica (ICRP), em sua 4 1, publicação (ICRP,

1984), define os efeitos determinísticos como sendo aqueles cuja severidade e frequência

variam com a dose e só ocorrem quando a dose limiar é excedida. Por outro lado, em se

tratando dos efeitos estocásticos, apenas a probabilidade de ocorrência, e não a severidade, é

função da dose. Para esses efeitos não existe valor de dose limiar e se distribuem de maneira

aleatória na população, tendo sido demonstrados em experimentos radiobiológicos e

epidemiológicos. Sua probabilidade de ocorrência aumenta com a dose, possuindo um período

de latência relativamente longo (COGGLE, 1985).
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A classificação dos efeitos biológicos em somáticos e genéticos vai depender do tipo

celular atingido. No primeiro caso, efeito somático, a célula atingida é responsável pela

manutenção do funcionamento orgânico. No segundo caso, efeito genético, a célula é

responsável pela transmissão de informações às futuras gerações de indivíduos (RIGHI et ai.,

1987).

De uma maneira geral, há tecidos que são mais sensíveis à radiação ionizante que

outros. A radiosensibilidade, na maioria das vezes, obedece à lei de Bergonié e Tribondeau

que afirma: "a radiosensibilidade celular é diretamente proporcional à sua atividade

reprodutiva e inversamente proporcional ao seu grau de diferenciação" (SCAFF, 1997).

Entretanto, essa lei não é universal, não sendo válida para todos os tipos de células, como os

linfócitos, que são células diferenciadas, não se dividem, mas são altamente sensíveis às

radiações onizantes. Na avaliação dos riscos da exposição radiação, um parâmetro bastante

utilizado é a eficiência biológica relativa (RBE), definida como a relação entre a dose da

radiação de raios-X de 250 kVp, utilizada como padrão (D,,r), para produzir um dado efeito

biológico e a dose de uma determinada radiação teste (Dat), para produzir o mesmo efeito

(equação 1).

RBE = Dref 1
Di

Essa relação pode assumir valores que variam de 1 até 20, a depender da natureza da

radiação e do efeito biológico causado (SANDLER et aL, 1996), conforme a Tabela 1.



Tabelal. Eficiência Biológica Relativa.
Radiação RBE

Raios-X1

Raios gama1

Partículas beta1

Partículas alfa (dentro do corpo) 10 a 20

Neutrons:
Radiação que causa dano imediato 1

Catarata, leucemia e danos genéticos 4 a 1O

Os valores da RBE dependem da natureza da radiação, mais precisamente da energia

depositada por unidade de percurso, denominada de transferência linear de energia (LET). A

Comissão Internacional de Unidades e Medidas (ICRU) define a LET como a energia

depositada por unidade de comprimento (ICRU, 1970). A exposição da matéria viva a uma

irradiação de LET elevada resultará em danos celulares com distribuição não randômica,

enquanto naquelas resultantes de um feixe de baixo LET, os danos biológicos se distribuem

aleatoriamente.

3.2 Grandezas Físicas

3.2.1 Dose absorvida (D)

A dose absorvida é definida como a quantidade de energia depositada pela radiação

ionizante num meio qualquer, por unidade de massa do material absorvedor (equação 2). No

Sistema Internacional de unidades (SI) a unidade utilizada é o Jkg, que é o gray (Gy)

(CEMBER, 1997).



D= dE (2)
dm

Entretanto, o conhecimento da dose absorvida é insuficiente na determinação do risco

e do detrimento biológico causado pela irradiação, o que limita sua utilização em

radioproteção. Neste contexto, a Comissão Internacional de Proteção Radiológica (ICRP)

definiu o fator ponderal de qualidade (Q) relacionado natureza da radiação, instituindo

assim a dose equivalente.

3.2.2 Dose equivalente (HT)

A dose equivalente é a medida da equivalência em energia absorvida pelo tecido

biológico, levando em consideração a RBE (equação 3). No SI, a sua unidade é o sievert (Sv),

onde 1 Sv = 1 Joule! (kg). A determinação da dose equivalente exige o conhecimento do

espectro da dose absorvida versus o fator de qualidade (Q) (CEMBER, 1997).

HT,= D Q (3)

A partir da definição anterior, denominou-se dose equivalente média ou efetiva, E, à

soma das doses equivalentes ponderadas de todos os tecidos irradiados e órgãos (equação 4).

Isso no intuito de servir como uma medida única do efeito da irradiação em relação ao corpo

inteiro. A soma de todos os fatores wT é igual a 1.

E= ZWT HT (4)

onde: W = fator de peso do órgão, ou tecido

HT = dose equivalente num órgãq qu tecido.



3.3 Métodos Dosimétricos Aplicados à Medicina

Nos casos de exposição à radiação onizante, seja para fins diagnósticos ou

terapêuticos, a dose absorvida deve ser determinada para otimizar essas aplicações e

possibilitar o máximo beneficio aos pacientes, seguindo assim o que preconiza o princípio

ALARA. O gerenciamento dos riscos associados a essas aplicações por meio da

radioproteção, ademais, busca proporcionar aos profissionais de saúde, meios para avaliar os

riscos biológicos, sendo a dosimetria uma ferramenta básica (RIGHI et a, 1987). Neste

sentido, os métodos dosimétricos ajudam para uma melhor avaliação dos efeitos, das

radiações ionizantes, pela associação dos mesmos aos diferentes níveis de dose.

Dentre os métodos existentes, destacam-se: a dosimetria fisica, a clínica e a biológica

(RIGHI et ai., 1987). Na dosimetria fsica, procura-se determninar a dose absorvida com o

auxilio de instrumentos sensíveis à radiação ionizante. Entre os dosímetros mais utilizados

encontram-se os filmes dosimétricos, as canetas dosimétricas e os dosímetros

termnoluminescentes. Todavia, em muitos casos de exposições acidentais, os individuos

expostos nem sempre estão fazendo uso dos dosímetros, a avaliação dosimétrica (muitas

vezes dita retrospectiva) é desenvolvida a partir da avaliação dos efeitos biológicos

resultantes. No caso da dosimetria clínica, essa avaliação limita-se aos sintomas apresentados

pelos indivíduos expostos. Já a dosimetria biológica baseia-se em métodos que possam

detectar os efeitos biológicos radioinduzidos, servindo como uma ferramenta diagnóstica na

radiopatologia e radioproteção, pois obtém informações significantes sobre a dose nos

indivíduos ou em grupos de risco (RIGHI et aL, 1997). São muitas as aplicações que a

dosimetria biológica pode ter (RIGHI et aL, 1997).

fl Exposições acidentais,

Inspeções médicas,

DO Radiosensibilidade individual,

kwExposições a múltiplos riscos,

01 Defeitos no sistema de reparo do DNA,
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moI Radioterapia,

IP Modelos animais.

Unma das mais importantes aplicações da dosimetria biológica ocorre quando há

suspeita de exposição acidental. Nesses casos, os indivíduos expostos muitas vezes não estão

usando dosimetros fsicos e a dosimetria biológica é capaz de informar se houve realmente

uma exposição, através da análise do sangue periférico do indivíduo. Ela faz uso de amostras

de sangue que é um bom parâmetro de escolha nos casos de inspeção médica para o controle

da radiossensibilidade individual e das aplicações de radioterapia. Apesar de algumas

situações permitirem o uso dos dosímetros fisicos e estes informarem a dose recebida, é

importante a informação complementar da dosimetria biológica, pois permite o diagnóstico

seguro e possibilita a confirmação de diagnósticos duvidosos da dosimetria fisica.

A dosimetria biológica pode ser estudada sob diferentes aspectos, citados logo em

seguida (BAUCHINGER, 1986), dentre os citados deve ser escolhido àquele que

proporcionar resultados confiáveis e que ofereça uma metodologia de fácil acesso (CATENA

ei ai., 1993). São eles:

*0 Clínico,

*0 Citológico,

* Citogenético,

M Bioquímico,

NO Imunológico,

*0 Genético.

A dosimetria quando é estudada sob o aspecto clínico se fundamenta nos sintomas

apresentados pelos indivíduos investigados, particularmente pela presença de náusea e de

vômitos; esses sinais são considerados dosimetricamente significantes. As reações cutâneas

representam indícios de irradiação localizada, mas também podem ocorrer alterações no

sistema hematopoético e a depender da intensidade de radiação recebida, o indivíduo lesado
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ainda pode apresentar distúrbios no sistema nervoso. Do ponto de vista itológico são

observadas alterações nas células do tecido sanguíneo como a queda do número de linfóácitos

na primeira fase da irradiação e a redução do número de plaquetas num momento mais grave.

A análise bioquímica é feita ao observar os valores dos produtos orgânicos e estes são

comparados com os valores de referência. As alterações imunológicas e genéticas também

auxiliam nas observações dosimétricas e permitem. uma complementação de dados para o

favorecimento de uma metodologia corretiva adequada (RIGHI et ai., 1971).

3.3.1 Dosimetria citogenética

A dosimetria citogenética, uma das subdivisões da dosimetria biológica, faz uso do

sangue periférico para avaliação dos danos causados a tecidos e órgãos. Nessa dosimetria são

consideradas somente as aberrações cromossômicas resultantes de lesões duplicadas, ou seja,

que tiveram lugar na interfase. Com esse propósito, as aberrações cromossômicas em

linfóácitos constituem um bom indicador biológico para a avaliação citogenética (CATENA et

ai., 1993).

3.3.1.1 Linfócitos

O tecido linfóide no homem é formado por um aglomerado de células que se originam

na medula óssea, e que são precursoras dos infóácitos T e B. O tecido linfóide central é

formado pelo timo, o qual é precursor das células T; pela medula, precursora das células B, e

pelos tecidos linfóÓides periféricos, locais de distribuição das células e B. As células T

originam-se da glândula tímica onde amadurecem e se diferenciam. Quando estão maduras,

deixam o timo para circular, continuamente, do sangue para os nódulos linfáticos, retomando

posteriormente ao sangue. São subdivididas em três classes: As T auxiliares, as T supressoras

e as T citolíticas. As células B participam da imunidade humoral do organismo, sendo

precursoras dos plasmócitos, que são responsáveis pela produção de anticorpos os quais

atuam no mecanismo de defesa orgânica (ABRAS ei aL, 1995).
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Normalmente, as células T constituem 70% dos linfóácitos. Esse percentual varia com a

idade do indivíduo, sendo menor para os indivíduos de faixa etária superior. A Tabela 2

apresenta valores típicos de concentração de linfócitos no sangue periférico para duas faixas

etárias (WARA et aL, 1977).

Tabela 2. Número de linfócitos em humanos
Idade Concentração de

Linfócitos
Adulto (21 anos) 1000 - 4800/mm 3

Recém nascidos 2000 - 1 1000/nm3

No tecido sanguíneo, os linfóácitos são exceção à regra de radiosensibilidade celular,

como jfoi comentado. Os linfóácitos são células diferenciadas e que praticamente não se

dividem; esses ficam normnalmente em repouso na fase G0, na qual as atividades químicas e

fisiológicas são mínimas. O citoplasma dos linfócitos maduros é reduzido, como pode ser

visto na Figura 1 (IEATER, 1993), seu núcleo é denso e suas organelas celulares têm

características próprias. As mitocôndrias estão em pequeno número, o complexo de Golgi é

apenas uma pequena região e o retículo endoplasmático é rudimentar. Em média 90% dos

linfócitos têm um tempo de vida de 3 anos, sendo as células T mais resistentes aos agentes

agressores do organismo que as B (RIGIII et ai., 1997).

Linfócito

Figura 1. Linfócitos maduros (Wheater, 1993)
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Um dos aspectos importantes da biocinética dos linfóácitos consiste na reposição ou

substituição entre o sangue periférico e o sangue contido nos diversos órgãos do corpo

humano, que permite aos mesmos executar seu papel imune e voltar dos mesmos à circulação

periférica. Dessa forma, os linfócitos que tiverem aberrações cromossomicas oriundas de

diferentes setores do corpo podem estar presentes no sangue periférico (IAEA, 1986). As

vantagens da utilização da quantificação das aberrações nos linfócitos do sangue periférico na

dosimetria citogenética podem ser resumidas nos seguintes itens:

M Facilidade de coleta sangúínea,

= Manutenção das aberrações cromossômicas instáveis radioinduzidas enquanto

os mesmos não entram em divisão,

m Vida média (dos linfócitos) relativamente longa, permitindo que as alterações

radioinduzidas avaliadas até três meses após uma exposição à radiação onizante

sejam representativas do ponto de vista de uma avaliação retrospectiva.

3.3.1.2 A estrutura dos cromossomos e suas aberrações

O material genético do organismo está na forma de DNA que encontra-se em dupla

hélice. Ele está organizado em estruturas chamadas de cromossomos que podemt ser

visualizadas e estudadas no período de divisão celular (RIGHI ei aL, 1993). Todos os eventos

ocorrem mediante um ciclo celular, conforme a Figura 2 (ALBERTS et ai., 1997). São dois

os períodos de divisão celular: a mitose e a mineose. A depender da necessidade orgânica, será

realizado um ou outro período. Além disso, existe uma etapa que antecede à divisão; a

interfase, que está subdividida em fases: G, S e G2 (ALBERTS ei aL, 1997).
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O CICLO CELULAR
Célula cout eromossomnos no nédeo

OMúsSo Ceiuiaç 

1 ~~~ X ~~Síntese de ONA

II 7 X~~~~~~~Duplcaçio dos ecROunSSORmoS

Separaçio dos cmossomo

Célula cem cr nnsoo duplicados

Figura 2. Controle do ciclo celular

Antes de entrarem no ciclo celular, as células se encontram numca fase denominada GO,

onde as mesmas estão num período de latência aguardando o momento da divisão, este

período pode ser muito curto ou muito longo, vai depender do tipo celular. A fase G1 (G =

" gap" ou lacuna) é um intervalo entre o término da mitose e o começo da síntese de DNA, a

célula está monitorando seu crescimento e tamanho para quando for o momento oportuno

continuar o ciclo de divisão. Na fase S (S síntese) ocorre a duplicação e na fase G2 é

fornecido à célula um intervalo de segurança para garantir uma completa replicação de DNA

antes de iniciar a mitose (ALBERTS et aL, 1997).

O ciclo celular é controlado e opera como uma máquina automática, Figura 2

(ALBERTS et ai.., 1997). Um controlador central desencadeia um processo de cada vez em

uma seqüência específica, este é regulado em certos pontos críticos do ciclo por mecanismo

de retroalimentação. O sistema de controle do ciclo celular é u dispositivo bioquímic a
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partir de uma série de proteínas que interagem entre si. São duas as famílias de proteínas que

participam do controle do ciclo: as proteinoquinases, dependentes da ciclina (CDk) e as

ciclinas (proteínas ativadoras especializadas). O ciclo é controlado em pontos de checagem,

podendo ser interrompido ou acionado. Esses pontos localizam-se em G1 , exatamente antes de

entrar na fase S e em G2, no início da mitose (ALBERTS et ai., 1997)..

Após a interfase, inicia-se a mitose. Esta é subdividida em 4 ou 5 etapas: prófase,

prometáfase, metáfase, anáfase e telófase (TOMIPSON, 1995). Na Figura 3 (AIBERT et
ai, 1997). podem ser observadas as etapas da mitose.

Transição de Metáfase para Anáfase

Interfase Prófase Pro-MetáfaseMtfs Anáfase Telófase Citocinese

Figura 3. Etapas da mitose e interfase

E durante a metáfase que os cromossomos se encontraram com a norfologia

definitiva, ou seja, mais condensados e na região central (placa equatorial) e, portanto, mais

visíveis ao microscópio óptico, (Figura 4) . Nessa etapa, os cromossomos estão organizados

em duas cromátides ligadas por uma região mais condensada, o centrômero. Esse divide o

cromossomo em duas regiêes denominadas de "braços", o braço curto (p) e o braço longo (q).

Cada cromátide consiste numa dupla hélice de ADN, sendo as proteínas do tipo histonas e

não-histonas responsáveis pela estabilidade da estrutura (RIGIII et ai, 1997).
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Cíneto-coros

* ~Cronmatídes
Irmãas

Centrornero

Fibras do

Fuso

Figura 4. Metáfase celular e cromosn condensado

Algumas características como o número, o tamanho e a forma dos cromossomnos

podem diferenciar as espécies animais. Na espécie humana, os cromossomos são em número

de 46 (TOMPSON, 1995), sendo 22 pares somáticos e 1 par de cromossomos sexuais; dois

do tipo X nas mulheres e um Y e um X nos homens. O estudo cromossomos exige a

montagem do cariôtipo, onde os pares cromnossômicos são organizados em sete grupos;

variando segundo a posição do centrômero, o tamanho do cromossomo e a distribuição de

bandas de DNA ao longo do cromossomo. O cariotipo pode ser apresentado sob duas formas:

o cariograma e o idiograma, o cariograma é em forma de fotografia e o idiograma na forma

esquemática.

A localização do centrômero no cromossomo classifica-os em: metacêntricos

(centrômero na região mediana do cromossomo), submetacêntricos (centrômero deixando os

braços do cromossomo desiguais), acrocêntricos (centrômero no término do braço curto) e

telocêntrico (centrômero finalizando o cromossomo) (RIGIII e aL, 1997), mostrado na

Figura 5 (GUERRA, 1996).
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Braço curto -

Braço longo 

Figura . Classificação dos cromossomos segundo a posição do centrômero

3.3.1.3 Curva dose-efeito

Na dosimetria citogenética, a relação entre a quantificação das aberrações

cromossômicas e as doses absorvidas são obtidas em laboratório por intermédio de curvas

dose versus efeito biológico (BENDER, 1957; BUCKTON, 1983; BENDER et ai., 1988).

Uma curva de dose-efeito é uma representação gráfica da relação entre a quantidade da

radiação absorvida por uma célula ou organismo (Dose) e o efeito observado, por exemplo a

frequência de aberrações cromossômicas (IAESA, 1986)

A curva dose-efeito tanto pode ser linear como não-linear. Na resposta linear, a relação

entre a dose e a resposta é proporcional formando uma linha reta. Na resposta não-linear, não

é fixada uma proporção entre a dose e a resposta e o gráfico forma uma curva. As curvas não~

lineares são também chamadas de curvilíneas, sigmóides ou linear-quadráticas, baseadas em

suas formas exatas (RIGifI et aL, 1997). A forma da curva varia em função da qualidade e da

taxa de dose. A Figura 6 (VOISIN et aL, 2001) apresenta diferentes curvas dose-efeito linear-

quadrática, relacionando a frequência de aberrações dicêntricas, em linfócitos de sangue

periférico, com da dose fisica, resultante da irradiação por feixes de diferentes naturezas,

energias e taxas de dose.



1 8

0,2~~~~~Jjo Nih

Dose (Gy)Q

Figura 6. Curvas dose-efeito ( oi ;/an,201

A dosmetra ciogenticaconsste m tblcrafeüni eaerçe
croossmics o demiconúleo emculura delnóio uao.Veo suo ê

demontradoque o efeios inuzido pelairradação n vio ei i osnu ã dnio

(BENER,195; BUKTO, 183; ENDR e ay/mI 198. ~

Desafrm, oe-eesablce uacuv d clbrrã ar naisrasaleaçe

ciogntiaseesablce, sim dserceid el idvíu. o nanoo lboaóro

encntrramvalresdiereciaos evio à prtiuaiae prcoas eud AA

UmacarcteíFigua 6.rvneasà dosetrefeitogVisniaL é2001)o oíetoesa 

dempontro quesefteitos induiduos pe irrdiçm sepr vvoe comvio do sgets inicos.

cioeéiaA etblcr ssimháaadoseorecebidapelo indivíduo.itninlet Nlerro entato o laoratro



19

biológico, aspecto útil que sugere o uso desta dosimetria nas análises por questões

trabalhistas, como também periciais (RAMALHO et ai., 1998).

Como já foi citado, o uso desta técnica é essencial em acidentes. O acidente de

Chernoby1 (1 986) envolveu milhares de pessoas, muitas porque estavam no local e outras por

participarem das ações emergenciais. A área atingida precisava ser evacuada num raio de 30

km, mesmo com esses cuidados muitos foram atingidos. A análise dos danos causados, na

primeira fase, baseou-se nos achados clínicos (WALD, 1971; USSR (IAEA), 1986). Os

indivíduos mais expostos também passaram por estudos citogenéticos e foram estudados em

três grupos, a cada etapa. Um grupo foi observado um mês após o acidente, o outro em 1990 e

o terceiro grupo em 1995; os resultados obtidos sugerem a existência de uma resposta

adaptativa ao longo dos anos (KOMAR et a., 1996). Isto porque o primeiro grupo

apresentou uma frequência de aberrações três vezes superior ao grupo controle; houve uma

queda nesse número no segundo grupo e o terceiro grupo teve valores semelhantes ao

primeiro.

O acidente de Goiânia (1987) resultou na morte de quatro pessoas, contaminação de

250 e irradiação de mais de mil (ANJOS, 2001). A exposição tinha uma natureza complexa,

assim, não permitiu uma estimativa da dose recebida pelos envolvidos com acurácia pela

dosimetria fsica. A dosimetria biológica foi de extrema utilidade na distinção das pessoas

seriamente irradiadas. As amostras analisadas citogeneticamente possibilitaram dizer que as

doses recebidas variaram de 0,0 Gy a 7,0 Gy e que nem sempre foram uniformes (KOMAR,

et aL, 1996).

Neste contexto, uma consideração importante é a indagação de por quanto tempo

pode-se considerar que a frequência de aberrações cromossômicas observadas é representativa

do número original daquelas induzidas. Alguns autores afirmam existir uma diferença

substancial no desaparecimento das aberrações e que esse tempo depende da dose recebida

pelo indivíduo (RAMALHO et aL, 1991). RAMALHO (1996) numa análise de dez individuos

expostos ao '37Cs, 7,5 anos após a exposição no acidente de Goiânia, com o objetivo de

avaliar a cinética de desaparecimento dos linfócitos com aberrações, estimando o tempo de
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vida dos mesmos n vivo; mostra que a freqüência de aberrações diminuiu em 5% nos

individuos expostos a doses moderadas ou altas. Esses resultados podem explicar as

discrepâncias entre os diversos autores, sobre as meias vidas de desaparecimento das

aberrações instáveis.

Em outro trabalho, RAMALHO et aL (1991) utilizaram a dosimetria citogenética para

confirmação de superexposição ocupacional à radiação onizante, ao estudar 104 casos de

trabalhadores de Goiânia. Os mesmos também foram monitorados por filmes radiográficos;

houve uma confirmação de 34% dos casos estudados. Afirmando que é corrente o uso da

frequência de aberrações cromossômicas instáveis como dosímetro biológico, para estimar a

dose recebida, outros 97 indivíduos que tinham provavelmente sido expostos foram

monitorados com documentos por RAMALHIO et ai., (1998). A análise de amostras de urina

mostrou que 60 individuos apresentavam níveis de contaminação interna de '37Cs, mesmo

assim, o estudo foi realizado e a dose pôde ser estimada.

Vários autores afirmam que é corrente o uso da freqüência de aberrações

cromossômicas instáveis como dosímetro biológico, para estimar a dose recebida Como o

estudo das aberrações cromossômicas possibilita à equipe médica condições para um

planejamento terapêutico mais adequado, em situações acidentais, como também periciais e

epidemiológicas; o estudo desta técnica merece atenção. No eixo Norte-Nordeste do Brasil

praticamente não são realizados estudos por dosimetría biológica, desta forma, este trabalho

procurou mostrar a possibilidade e importância do uso desta modalidade de dosimetria,

ratificando sua importância dosimétrica.
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4. MATERIAL E MÉTODOS

Neste trabalho foram utilizadas amostras de sangue de cinco pacientes do sexo

feminino submetidas a tratamento com radiação onizante. Todas as voluntárias eram

pacientes do sexo feminino, do Centro de Radioterapia de Pernambuco (CERAPE), do

Hospital do Câncer de Pernambuco.

Para a avaliação da frequência de aberrações cromossômicas instáveis, as amostras

foram analisadas no H-emocentro do Estado de Pernambuco (HEMOPE). O hemnograma das

pacientes envolvidas também foi obtido para observar o percentual de linfóácitos, e o cariótipo

foi montado a fim de verificar alguma prevalência cromossômica quanto ao dano.

4.1 Aprovação do Conselho de Ética

Estudos que envolvam pacientes necessitam uma atenção do ponto de vista ético.

Dessa forma o projeto deste trabalho foi submetido ao conselho do CERAPE que está

vinculado ao mesmo órgão do Hospital do Câncer de Pernambuco e teve sua devida

aprovação.

As pacientes tinham habitualmente apoio de psicólogos e assistentes sociais durante o

tratamento no CERAPE. Esse suporte contribuiu para o esclarecimento às pacientes sobre o

trabalho a ser desenvolvido. Durante esta etapa, foi apresentado às pacientes um termo de

consentimento livre e esclarecido, Anexo 1, que foi assinado, em caso de concordância. Em

seguida, foram acordados os horários e as condições das coletas com cada paciente. O Anexo

2 apresenta os dados presentes no prontuário das pacientes, visando fornecer informações

complementares.
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4.2 Perfil das Pacientes

As pacientes envolvidas portavam a mesma patologia, carcinoma de colo uterino, nos

níveis de 1I a VI, na faixa etária de 40 a 59 anos e estavam na fase inicial do tratamento.

O CERAPE, em seu protocolo de tratamento para pacientes portadores de tumor de

colo uterino, institui seções de teleterapia seguidas de braquiterapia (Apêndice),

(http//www.iradioterapia.com - 23/07/2002 - 18:43 h) propiciando menos incômodo,

rapidez e mais eficiência ao tratamento (CATENA et aL, 1993). A fim de evitar o estudo com

doses cumulativas, como também o inicio da braquiterapia, trabalhou-se com as pacientes no

inicio do tratamento.

A teleterapia foi realizada com raios gama, a partir de uma fonte de 6 0Co, Figura 7, a

qual tinha uma taxa de exposição de 32,74 cGy.min-l.

Figura 7. Fonte de '6>Co utilizada pelas pacientes do CERAPE.

2 O Carcinoma de colo uterino pode ser classificado nos níveis de 1 a IV. O agravamento do quadro estabelece a

classificação. A partir do nível I as células danificadas estão presentes na circulação.
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4.3 Protocolo de tratamento

O tratamento das pacientes seguiu recomendação do médico oncologista e as possíveis

variações dependeram da fase da patologia e das características fisicas de cada paciente. Esse

procedimento foi executado pela equipe de Físicos do CERAPE. Todas as pacientes,

selecionadas nesse estudo, receberam as mesmas doses: a primeira num valor de 0,08 Gy e as

demais de 1,8 Gy, com um intervalo de 24 h entre as seções de radioterapia. O tempo de 24

horas foi selecionado, por ser suficiente para que fosse obtida uma alíquota de sangue

decorrente da recirculação, ou seja, os linfócitos que receberam a dose de radiação estivessem

bem distribuídos na circulação sanguínea das pacientes, permitindo, assim, que a amostra

fosse homogênea.

A primeira dose tinha o objetivo de demarcar a região anatômica do tumor e as doses

seguintes de iniciar o tratamento sugerido pelo médico. A variação no tratamento foi dada

pelo número de aplicações recomendadas, nesse trabalho foi utilizado um período curto do

tratamento das pacientes, as duas primeiras seções. As pacientes eram irradiadas em quatro

regiões anatômicas, perfazendo um valor total de 1,8 Gy em cada seção, segundo a Tabela 3.

Tabela 3. Descrição da dose recebida por região anatômica

Áreas irradiadas Dose (Gy)

Região pélvica anterior 0,6

Região pélvica posterior 0,6

Lateral direita 0,3

Lateral esquerda 0,3

Total 1,8

As características fisicas das pacientes, como percentual de tecido adiposo e o

diâmetro da região pélvica interferem na determinação do tempo de exposição à fonte. Com

isso, o tempo de exposição das pacientes variou de 2 a 2,5 minutos em cada região anatômica.

O campo determinado para as posições anterior e posterior foi de 17 cm X 17 cm, para as laterais



24

foi de 7 cm X 9 cm, com o irradiador de 6OCo a uma distância de 70 cm da pele do paciente (Figura

8).

o

Figura 8. Campos de irradiaçao.

4.4 Coleta de Sangue

Para cada uma das cinco pacientes, foram realizadas três coletas de sangue em três

situações distintas. Como as pacientes não tinham histórico de uso da radiação onizante com

fins terapêuticos, foi possível estabelecer a freqüência de aberrações cromossômicas instáveis

devido à radiação natural, por meio da coleta de amostras antes do tratamento.

Posteriormente, outra amostra foi coletada 24 h após a primeira seção de teleterapia e uma

terceira coleta foi realizada 24 h após a segunda seção de radioterapia. Bioensaios foram então

realizados com quinze (1 5) amostras de sangue, nas quais as doses recebidas pelas pacientes,

em cada situação, eram as mesmas.
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As amostras estéreis de 5 mL de sangue venoso total foram coletadas em seringas,

previamente heparinizadas. A coleta seguiu todas as recomendações inerentes a este

procedimento e foram realizadas no CERAPE. A Tabela 4 apresenta as três amostras

estudadas e as fases de tratamento em que as amostras foram coletadas, bem como as doses.

Tabela 4. Amostras estudadas
Paciente Dose (Gy) Fase do tratamento

A 0,0 Antes de iniciar
0,08 ia aplicação
1,8 2' aplicação

B 0,0 Antes de iniciar
0,08 ia aplicação
1,8 2a aplicação

c 0,0 Antes de iniciar
0,08 ia aplicação
1,8 2a aplicação

D 0,0 Antes de iniciar
0,08 1a aplicação
1,8 2a aplicação

E 0,0 Antes de iniciar
0,08 1a aplicação
1,8 2' aplicação

4.5 Cultura de Linfócitos

A metodologia para cultivar linfóácitos foi originalmente descrita por KRIPPALHNE

(1955) e aperfeiçoada por NOWELL et aL (1958) e por MOORIIEAD (1960) citados no

trabalho de BEIGUEMAN (1982). A IAEA (1986) também recomenda esta metodologia e

informa todas as etapas e ferramentas necessárias, tais como: meio de cultura adequado,

estimulante dos linfócitos, soro bovino fetal e soluções para ajuste de pH. Essa etapa foi
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realizada no Laboratório de Citogenética, do Departamento de Laboratórios, do Hemocentro

de Perníambuco - HEMOPE, na câmara de fluxo laminar da Classe 1,2, ilustrada na Figura 9.

Figura 9. Câmara de fluxo laminar

4.5.1 Definição do protocolo de cultivo de linfócitos

A metodologia adotada foi fruto de ua modificação da recomendada pela

IAEA (1986), pois não foi utilizada nenhuma solução antibiótica. Essa metodologia

modificada foi estabelecida na busca de uma adaptação entre a metodologia sugerida e à

realidade de trabalho do Laboratório de Citogenética do HEMOPE. Para tanto, culturas testes

foram realizadas a partir de amostras de sangue doadas por voluntários. As Figuras 10 e 1 1

mostram diagramas com as etapas do protocolo definido.

2 Câmara de fluxo laminar da classe HI é um equipamento indicado para manipulação de amostras biológicas que
oferecem risco de contaminação, segundo as regras de biosegurança.
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COLETA
(5 mL de Sangue venoso total, com seringa heparinizada)

ACONDICIONAMENTO:

TRANSPORTE

LABORATÓRIO DE CITOGENÉTICA
(HEMOPE)

Alíquota de 2 mL F -Alíquota de~~~~~~~4 0, de Inubç

ESTUFA 37 C

2 h de Incubação

RETIRADA DA CULTURA

PREPARO DA LÂMINA

COLORAÇÃO0

r ANÁLISE

Figura 10. Processamento das amostras
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RETIRADA DA ESTUFA

CENTRIFUGAÇÃO
(1500 rpm durante 6 minutos)

Sobrenadante ~~~~~Precipitado"bto

Descartado LAVAGEM~~~~~~~~~~~car

Homogeneizar
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4.5.2 Transporte das amostras sanguíneas

O transporte das amostras seguiu todas as recomendações necessárias a segurança de

materiais biológicos. Segundo a IAEA (1986), em regiões tropicais, as amostras sangüíneas

devem ser transportadas em recipientes térmicos, devidamente identificadas, já que pode

haver temperaturas excessivas durante o transporte. O tempo médio de transporte das

amostras de sangue do local de coleta (CERAPE) até o laboratório de análises (HEMOPE) foi

de aproximadamente 30 minutos. Este valor é muito inferior ao valor máximo recomendado

de 3 dias para transporte de amostras para fins de quantificação das aberrações

cromossômicas instáveis (IAEA, 1986).

4.5.3 Escolha do meio de cultura

Os meios de cultura agem como uma solução nutritiva em cultivos de células. No caso

dos linflócitos, podem ser utilizados os meios: Minimal Essential Medium (MEM), o Mic coy' s

AS, o Hamn's FI1O e o RPMl 1640. Este último, RPMI 1640, é preferencialmente recomendado

uma vez que diminui o tempo de cultivo e por possuir em sua composição uma mistura de sais

enriquecida com ainoácidos e vitaminas. Este meio de cultura é destinado ao cultivo de

células humanas e de outros animais, além de propiciar a sincronização da divisão celular,

pois a timidina não está presente em sua composição (IAEA, 1986). Neste trabalho, foram

utilizados 4 mL de meio RPMI 1640, dispostos em vidrarias do tipo âmbar, para minimizar a

interferência da luz.

4.5.4 Escolha do anticoagulante

A obtenção de cultura de linfócitos só é possível com o uso de um anticoagulante,

podendo ser a heparina ou o ácido etilenodiaminotetracético (EDTA). Como este último não

proporciona, normalmente, um bom crescimento celular, a heparina foi utilizada. Outra
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vantagem da heparina é ser um anticoagulante natural, extraído do figado e atuar na trombina

impedindo a transformnação do fibrinogênio em ibrina, reduzindo ao mínimo a emólise

(IAEA, 1986).

4.5.5 Fitohemaglutinina

Os linfóácitos precisam ser estimulados para sairem da fase G0 e entrarem em divisão

celular, foi esse o papel dos 2% de fitohemaglutinina utilizada neste trabalho. Esta

mucoproteina, obtida de uma variedade do Phaseolus vulgaris 1., tem intensa atividade

mitogênica e atua na estimulação das células T n vtro tanto em primatas, como em outras

espécies. A transformação blástica de linfóácitos n vitro e sua consequente mitose tem sido

amplamente empregada em vários laboratórios. A fitohemaglutinina é utilizada na obtenção

de metáfases para a análise do cariótipo humano e de outros animais, para diagnósticos de má

formação, como também para pequenas alterações cromossômicas (IAEA, 1986).

Na imunologia, a fitohernaglutinina tem sido usada em pesquisas referentes à

proporção de linfóácitos T presentes nos individuos associada à capacidade de resposta

imunológica. Ela também tem utilidade nas pesquisas de alterações cromossômicas,

decorrentes do uso de drogas mutagênicas ou de agentes fsicos como a radiação ionizante e

para uso da dosimetria biológica (IAEA, 1986).

4.5.6 Soro bovino fetal

Como aditivo nutricional durante a cultura celular, optou-se pela utilização do soro da

CULTILAB, composto segundo a Tabela 5 (ttp//www.cultilab.com.Brlbsfb.htlm

1810512001 - 11:49 h), numa proporção de 20% na cultura, ou seja, a quantidade utilizada foi

de mL. As condições de coleta, manipulação, processamento e estocagem do soro garantem

as propriedades e qualidade do mesmo. É importante também que sejam feitos testes para

detectar a presença de contaminantes tais como o mycoplasma (BEIGUEMAN, 1982).
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Tabela 5. Composição do soro bovino fetal
Soro Bovino Fetal Valores Padrão

Proteínas Totais 3,5 g0/o

Albumina 1,8 g/dL

e-I1 Globulina 0, 1 g/dL

e-2 Globulina 1,3 g/dL

b- Globulina 0,3 g/dL

Glicose 66 mg/dL

Uréia 36 mg/dL

Creatinina 2,9 mg/dL

Hemnoglobina <10 mg%/

pH (250C) 7,2

4.6 Incubação da Cultura

Conforme recomendação da AEA (1986), as culturas foram incubadas em estufas,

Figura 12, sob atmosfera de 5% de dióxido de carbono, a uma temperatura de 37 C, durante

46 horas. Um controle diário da temperatura da estufa foi realizado pela equipe de trabalho do

Laboratório de Citogenética do HEMOPE.

Figura 12. Estufa do laboratório de citogenética do HIEMOPE
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4.7 Retirada da Cultura

Decorrido o tempo de incubação, adicionou-se o colcemid ao material numa

concentração final de 0,1 g.g/mL e o mesmo foi incubado por mais duas horas na estufa. Este

alcalóide, o colcemid, extraído do cólquio, deriva da planta Colchium autumnale, da família

Líliaceae. Ele atua como um potente bloqueador da divisão celular, ao nível dos microtúbulos

do fuso acromático, ligando-se de maneira instável a Vincristina e a Vnblastina,

proporcionando o acúmulo de células em metáfases (GARCIA ei aL, 1995). Neste intervalo,

duas horas, a solução de cloreto de potássio foi preparada numa concentração de 0,075 M e

colocada na estufa a 37 C, para que todo o material se mantivesse a mesma temperatura. A

solução é o resultado de uma mistura de 100 mL de água deionizada com 0,56 g de cloreto de

potássio. As células ao serem mergulhadas nesta solução tiveram suas membranas rompidas

com conseqüente liberação do material genético. Após o bloqueio da divisão celular,

centrifugou-se o material a 1500 rpm durante 6 minutos e o sobrenadante foi desprezado. A

Figura 13 mostra uma foto ilustrativa da centrífuga utilizada. Em seguida, foi adicionada 5 mL

de solução de cloreto de potássio e deixado em repouso durante 15 minutos na estufa a 37 'C.

Figura 13. Foto ilustrativa da centrífuga utilizada no HEMOPE.
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Após o repouso, foi acrescentada a solução fixadora numa proporção de 1:4 de ácido

acético e metanol. Essa solução manteve as estruturas celulares íntegras e fixadas. O material

foi novamente centrifugado, nas mesmas condições, o sobrenadante desprezado e a solução

fixadora, adicionada, deixando o material repousar por 30 minutos.

Por fim, foram feitas outras centrifugações até que um material sem impurezas fosse

obtido. Em seguida, o precipitado foi ressuspendido com solução fixadora até perfazer um

volume de 1 mL e as lâminas confeccionadas.

4.8 Preparo das Lâminas

As lâminas foram preparadas por gotejamento, estando as lâminas na horizontal e a

secagem foi à temperatura ambiente. As lâminas, depois de prontas, ficaram na estufa a 37 'C

durante 8 dias ou a 70 C por 2 dias, para envelhecer, proporcionando metáfases em

condições mais adequadas de se analisar. A Figura 14 apresenta um diagrama descrevendo as

etapas de preparo da lâmina.
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Acrescentar 1 mL de Fixador

4

4

Pingar 2 gotas sobre a
Lâmina Seca

Secar ao ar livre
(Temperatura Ambiente)

Figura 14. Representação gráfica de preparo das lâminas

4.9 Coloração

A coloração hematológica simples (Giemsa) foi utilizada nas primeiras análises a 1 0%

e foi utilizada para constatar as condições de análise das metáfases obtidas. Esta coloração foi

resultante de uma mistura de 12 mL de tampão fosfato a um pH de 6,8 e 0,5 mL do corante

Giemsa. As seqüências das etapas de coloração são apresentadas no diagrama da Figura 15.
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LÂMINA COM MATERIAL

Colocar em suporte para coloração
horizontalmente

Cobrir a Lâmina com

corante GIEMISA 1
5 minutos

Lavagem da Lâmina com
água corrente

Secar ao ar livre

(Temperatura Ambiente)

Figura 15. Seqüência de etapas para a coloração das lâminas

4.10 Bandeamento G

A técnica de bandas G foi realizada em três etapas: uso da tripsina, uso do tampão

fosfato e uso da coloração Giemisa. Na primeira etapa, a lâmina foi mergulhada na tripsina por

alguns segundos. Como a tripsina é uma enzimia, digeriu o material genético, proporcionando

um padrão de bandas. Este padrão e a posição da região centromérica permitiram definir qual

era o cromnossomno visualizado. Em seguida, a lâmina foi lavada no tampão fosfato, colorida

com Giemisa e por fim, lavada em água corrente para retirar o excesso de coloração e iniciar a
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interpretação ao microscópico óptico. Seu objetivo foi propiciar a identificação dos

cromossomnos através do padrão de bandas gerado. Em particular, na identificação das

aberrações cromossômicas instáveis esta técnica não é necessária. A inclusão desta técnica na

metodologia objetivou a observação de alguma prevalência cromossômica na ocorrência das

aberrações.

4.11 Interpretação Microscópica

As lâminas foram levadas ao microscópico óptico, Figura 16, lidas na objetiva de

imersão, que oferece um aumento de 1 000 vezes, e a freqúência de aberrações cromossômicas

instáveis em cada metáfase analisada foi contabilizada.

Figura 16. Análise das lâminas com microscópio óptico (HEMOPE)

A Figura 17 ilustra uma célula em metáfase com presença de aberrações

cromossômicas instáveis do tipo dicêntricos e fragmentos.
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4 Dicêntricos

Fragmentos

Figura 17. Aberrações cromossômicas instáveis

Inicialmente a lâmina passou por uma análise em sua área total, foi "varrida", ou seja,

observada em sua totalidade, para definir as metáfases analisáveis e demarcá-las. As células

que apresentaram metáfases em boas condições foram lidas e contabilizou-se a presença ou

não de aberrações cromossômicas instáveis.
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Tabela 6 apresenta os resultados dos estudos feitos para avaliação das aberrações

cromossômicas instáveis espontâneas, relacionadas à ação da radiação natural.

Tabela 6. Quantificação das aberrações cromossômicas instáveis espontâneas.

Pacientes (idade/sexo) NMC NABI ND NF FABI

A: 42/ 1000 1 1 o 0,001

B: 53/F 1000 1 1 o 0,001

C: 40/F 1150 2 1 1 0,001

D: 44/F 1000 1 1 o 0,001

E: 59/ 1200 2 2 o 0,0017

Média ± DP 0,0012 ± 0,0005

NMC número de metafases co'ntadas. NBI nmero de aberrações cromossômicas inslá ve is.
ND: número de dicêntricos. NF:- número de fragmentos.
FABI: freqüência de aberrações instáveis. DP: desvio padrã7o.

As principais fontes de radiação natural são os raios cósmicos do espaço extra-

atmosférico, os raios gamas provenientes das paredes e pavimentos e o radônio, cujo isótopo

mais abundante é o 22Rn que é gerado na cadeia de decaimento do 238U contido nas rochas e
no solo, bem como a radiação naturalmente presente devido principalmente ao 40Ke ao 14C do

corpo humano (GREEN e a, 1993). A principal dificuldade apontada na literatura

consultada e encontrada nesta etapa, foi a necessidade de contar um número elevado de

metáfases. O Relatório da IAEA (1986), bem como os trabalhos de GARCIA et aL (1995) e

de KOKSAL e a. (1996), discutem este fato. Entretanto, foi importante observar se os

valores encontrados na literatura para as aberrações espontâneas seriam concordantes com os

valores encontrados nesta pesquisa.
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A contagem dessas aberrações exige um conhecimento razoável da estrutura

cromossômica, pois somente as metáfases viáveis são contabilizadas. Durante o cultivo das

células sanguíneas, neste caso representadas pelos linfócitos, o ciclo celular é interrompido na

metáfase da mitose. Nesta fase da mitose, a visualização dos cromossomos é mais clara, já

que estes estão em seu grau máximo de condensação. No entanto, em alguns casos, as células

em metáfase obtidas não se apresentam bem definidas ou não apresentam o número de

cromossomos aceitável que é de 46 ± 1 (AEA, 1986).

Na intenção de verificar se haveria alguma prevalência cromossômica para a

ocorrência do dano, o cariótipo das pacientes foi montado. A Figura 18 mostra o cariótipo

normal de uma das pacientes. A figura representa o resultado deste estudo, quanto este

aspecto, já que nenhuma prevalência cromossômica foi encontrada, em todas as amostras

analisadas.

Fiur 111111tpohuan depceted111 eiio vlaa
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Tabela 7. Leucograma das pacientes.

Pacientes Dose (Gy) Leucócitos (mmn3) Linfócitos (%)
A ~~~~~0,0 9.100 36

0,08 7.400 39
1,80 9.100 37

B 0,0 7.500 35
0,08 5.700 30
1,80 6.600 30

c 0,0 7.100 3 1
0,08 8.800 28
1,80 7.000 26

D 0,0 5.600 33
0,08 5.700 26
1,80 4.600 24

E 0,0 8.600 32
0,08 8.100 30
1,80 7.400 3 1

Estes resultados mostram que as pacientes apresentaram um número de leucócitos e

percentual de linfóácitos dentro da faixa considerada normal, que é de 4000 a 1 1000 leucócitos

totais/mm.3 de sangue e 20 a 50 % de linfóácitos (FAILACE, 1995).

O tempo de vida dos linfócitos é muito questionado, alguns autores sugerem ser de

530, 1000 ou 1600 dias, sendo aceito o tempo de 1095 dias para a maioria deles. Neste

trabalho, a coleta de sangue, para a quantificação das aberrações cromossômicas, foi realizada

24 h após a irradiação. Com isso, fatores de correção relacionados ao tempo de coleta não

foram considerados para a avaliação da dose absorvida (RAMIALIIO ei aL, 1990; KOKSAL

ei ai., 1996).
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5.1 Dose de 0,08 Gy para a ocalização do Tumor

Cinco amostras de sangue foram coletadas nas mesmas pacientes, 24 horas após elas

terem sido irradiadas, para delimitar anatomicamente o tumor, O tempo esperado entre a

irradiação da paciente e a coleta de sangue foi para garantir a presença das aberrações

cromossômicas instáveis resultantes da irradiação nas células. Nessa avaliação radiológica, a

dose absorvida pela paciente foi de 0,08 Gy.

Segundo RAMALHO e aL (1990); RAMALHO e aL (1991); KOKSAL et a.

<1996) o limite de detecção para a análise de aberrações cromossômicas instáveis é de 0,1 Gy.

Entretanto, GARCIA ei ai. (1995) ao estudarem a frequência de aberrações cromossômicas e

a frequência de micronúcleos em colaboração com outros quatro laboratórios da América

Latina, num trabalho coordenado pela Agência Internacional de Energia Atômica (IA-EA),

levaram em consideração doses inferiores a 0,1 Gy e obtiveram resultados plausíveis. Como

não se podia desconsiderar a dose de 0,08 Gy recebida pelas pacientes e também para avaliar

esta contradição de informações, foi quantificada a frequência de aberrações cromossômicas

instáveis e comparados os resultados às decorrentes da radiação natural. Dessa forma, as

amostras foram observadas e os dados obtidos, destas amostras, estão apresentados na Tabela 8.

Tabela 8. Resultados da primeira fase do tratamento (Dose de 0,08Gy).

Pacientes (idade/sexo) NMC NABI ND NF FABI

A: 42f 450 1 1 o 0,0022

B: 53/F 610 1 1 o 0,0016

C: 40/F 550 1 1 o 0,0018

D: 44/F 501 1 1 o 0,0020

E: 59/F 820 2 1 1 0,0024

Média ± DP 0,0020 ±0,0003

NMC:-número de metafases contadas. NABI: número de aberrações cromossômicas instáveis.
ND: número de dicêntricos. NF número de fragmentos.
FABI: freqüência de aberrações instáveis. DP: desvio padro.
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TONOMURA et aL (1983) relataram que a idade dos pacientes influencia na

freqúência de dicêntricos encontrados, porém, essa tendência não é confirmada por outros

autores. Nesse trabalho, a frequência mais alta encontrada, em todas as doses estudadas, foi

obtida para paciente de maior idade. Entretanto, o número maior de individuos com faixa

etária superior deveria ser estudado no sentido de validar criteriosamente essa tendência.

5.2 Dose de 1,8 Gy para tratamento de Tumor

As amostras foram coletadas 24 h após as pacientes serem irradiadas com uma dose de

1,8 Gy. Conforme o protocolo médico, esta foi a dose que iniciou o tratamento ou seja, as

seções de teleterapia. As amostras foram analisadas e os valores médios das freqúências de

aberrações cromossômicas instáveis, como também o desvio padrão, são apresentados na

Tabela 9.

Tabela 9. Resultados da segunda fase do tratamento (Dose 1,8 Gy)

Pacientes (idade/sexo) NMC NABI ND NF FABI

A: 42/F 280 II1 4 7 0,03928

B: 53/F 282 1 1 5 6 0,03900

C: 40/F 214 8 3 5 0,03738

D: 44/F 200 9 4 5 0,03846

E: 59/F 260 10 4 6 0,04500

Média ±DP 0,03982 ±0,00300

NMC: núme ro de~ metafases contadas.-- NABI:- nú mero de'a"berraçes cromoss"ômicas instáveis
ND: número de dicêntricos. NF:- número de fragmentos.
FABI:-freqüência de aberrações instáveis. DP: desvio padrã7o.
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Nessa pesquisa não foram observados cromossomos em anel. Essa ausência é

justificada, já que segundo a IAEA (1986) e ROY &. VOISIN (1999) o percentual de

cromnossômos em anel encontrado deve ser de 5 a 10% da freqúência de dicêntricos

contabilizados.

Por outro lado, as aberrações cromossômicas instáveis do tipo dicêntrico e anel são

acompanhados pela formação de um fragmento associado, resultante da eliminação de parte

do cromossomno. De acordo com ROY & VOISIN (1999), os fragmentos encontrados

sozinhos e os anéis acêntricos são considerados menos característicos para radiação ionizante,

sendo provavelmente formados pela ação de mutágenos químicos. Como todas as pacientes

que participaram desse estudo vinham de uma cirurgia seguida de seções de quimioterapia,

optou-se por não contabilizar os fragmentos deste tipo.

A Tabela 10 apresenta os resultados de um estudo realizado por

VENKATACHALAN e a (1999) da distribuição da frequência de aberrações

cromossômicas em função de diferentes doses de radiação gama com fonte de 60Co, a uma

taxa de dose de 0,75 Gy.min-'. A partir de uma amostra de 30 mL de sangue de um doador

sadio; diferentes alíquotas foram irradiadas de acordo com a metodologia recomendada pela

IAEA (1986). O objetivo da Tabela 10 é informar resultados obtidos por outros autores para

compará-los aos obtidos nessa pesquisa, pode-se perceber que há concordância entre eles.
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Tabela 10. Freqüência de aberrações de acordo com
Venkatachalan et aL 1999). ................

Dose (Gy) Metáfases Frequência de
Dose (Gy) Contadas dicêntricos

0,00 5263 0,0011±0,0005

0,05 507 0,0039+0,0030

0,10 600 0,010±0,004

0,25 393 0,015+0,006

0,50 300 0,020+0,008

1,00 100 0,100+0,032

2,00 100 0,220±0,047

3,00 100 0,480±0,069

4,00 100 0,910+0,095

Os linfóácitos constituem o bioindicador mais utilizado como dosímetro biológico

graças a sua fácil obtenção, aliado ao tempo de meia-vida longo, o que leva ao

armazenamento dos efeitos radioinduzidos. Todavia, apresentam o inconveniente em casos de

irradiação parcial ou não homogênea do corpo humano. Nestes casos, haverá uma possível

subestimação da dose absorvida, quando comparados aos dados obtidos com curvas de

calibraçâo, as quais geralmente subentendem uma irradiação homogênea de corpo inteiro

(ROY & VOISIN, 1999).

No entanto, acidentes com radiação ionizante normalmente atingem regiões

localizadas do corpo. Como uma das principais aplicações da dosimetria biológica é aplicada

às situações acidentais, é muito importante viabilizar o uso desta técnica para irradiações não

homogêneas.

Outro questionamento foi feito por VJJAYALAXM1 ei il. (1995a) que observaram

uma queda significante no número de aberrações cromossômicas em amostras pré-tratadas

com uma dose de 0,01 Gy e posteriormente irradiadas com uma dose de 1,5 Gy, em relação
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àquelas que apenas receberam a dose de 1,5 Gy. Se essa indagação for considerada, haveria

a possibilidade da dose de 0,08 Gy ter estimulado uma resposta adaptativa, dessa forma, o

número de aberrações que seria encontrado sofreu uma queda graças aos mecanismos de

adaptação.

Ao comparar resultados envolvendo a quantificação de aberrações cromossômicas

radioinduzidas, observa-se que as características raciais da população podem influenciar.A

partir dos resultados apresentados nas Tabelas 8 e 9, pode-se observar que as freqüências de

aberrçõs cromossômiúcas contabilizadas nas pacientes A e E foi superior às demais. As mesmas

eram da raça branca enquanto as demais eram da raça parda. Embora cinco pacientes não sejam

suficientes para inferir conclusões gerais, estes resultados estão de acordo com VIJAYALAXMI

et aL (1995b) , os quais constataram que a melanina, pigmento que proporciona a cor da pele e

que está ausente nos indivíduos albinos, age como antioxidante e, por conseguinte, protege o

cromossomo de danos induzidos pela radiação ionizante. Esse grupo tratou células in vtro

com três concentrações de melanina: 0,5mM, 1 ,OmM e 2,0 mM, e expôs cada grupo celular a

uma dose de 1,5 Gy de radiação gama. As células estudadas apresentaram uma queda significativa

nos danos cromossômicos.

A técnica de hibridização in situ do material genético (FISH) tem sido utilizada no

estudo das aberrações estáveis (translocações, deleções e inserções de partes cromossômicas)

como dosímetro retrospectivo. As frequências encontradas logo após o acidente em Goiânia,

1987 foram comparadas com as frequências de translocações um tempo mais tarde por

NATARAJAN et ai. (1991). Os resultados mostraram que a frequência de translocaçóes só

pode ser utilizada como dosímetro retrospectivo, com o uso de um fator de correção.

PALA ei ai. (2001) também utilizaram a técnica de FISH para estudar as aberrações

cromossômicas instáveis e estáveis ocorridas em linfócitos humanos irradiados in vitro. A

técnica de FISH utiliza sondas específicas para marcar regiões do cromossomo. Para estudar

as aberrações instáveis, a sonda centromérica foi usada e nas estáveis, as sondas para os

cromnossomos 2, 3 e 5 em conjunto e a sonda que marca os centrômeros. As células foram

cultivadas, neste caso, por 72 h que é tempo suficiente para ocorrer a primeira e a segunda
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mitose (M e M2). As análises mostraram uma redução da freqúência de dicêntricos num fator

de 2 entre M e M2. Já para as aberrações estáveis (translocações, deleções e inserções) a M2

proporcionou melhores resultados.

Os estudos do efeito dos diferentes tipos de radiação onizante nas células humanas

são importantes não só do ponto de vista radiobiológico, como também para fins terapêuticos

e dosimétricos. OLIVEIRA et ai. (2001) estudaram o efeito da radiação beta emitida pelo

9OSr nas células humanas através da análise das aberrações cromossômicas e da distribuição

do DNA em gel de eletroforese pela técnica do COMETA. Ao estudarem células sanguíneas

irradiadas in vitro de 5 doadores com doses de 0,2 Gy a 5,0 Gy, encontraram uma freqúência

maior de aberrações dos tipos fragmentos acêntricos e discêntricos. Além disso, o coeficiente

linear e quadrático da curva de ajuste mostrou que o OSr tem menor eficiência de induzir

aberrações do que outros tipos de radiação de baixo LET como o OCo e os raios-X.

Entretanto, a técnica COMETA mostrou que o dano no DNA provocado pelo 9OSr é maior que

os outros tipos de radiação citados.

5.3 Obtenção das aberrações a partir de curva dose efeito biológico.

LLOY1) et aL (1986) irradiaram amostras de sangue periférico com radiação gama

emitida por fonte de 6 Co seguido da quantificação de dicêntricos, utilizando o mesmo

protocolo sugerido pela IAEA, 1986. Como resultado, eles obtiveram a seguinte curva de

calibração (equação 5):

Y = 0,00 1 + 0,0 164. D + 0,0493 D2 (5)

Na equação anterior Y representa a quantidade de dicêntricos após irradiação com dose

D em grays. Substituindo-se os valores de dose avaliados nesta pesquisa, vê-se que para uma

dose de 0,08 Gy o número de aberrações será da ordem de 0,0026, enquanto que para uma
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dose de 1,8 Gy o número previsto de aberrações é de aproximadamente 0,2. A Tabela 1 1

permite comparar o número de aberrações obtido experimentalmente com os previstos pela

equação anterior.

Tabela 11. Comparação entre os valores previstos por Lloyd et al. (1986) e os
obtidos nessa pesquisa.

Dose y Y

(Gy) Previsto Obtido experimentalmente

Background (D=0) 0,0010 0,0012

0,08 0,0026 0,0020

1,8 0,2000 0,0400

Os resultados apresentados na Tabela 1 1 para o número de aberrações espontâneas e

para a dose de 0,08 Gy estão em boa concordância com os previstos pela curva de calibração.

O mesmo parece não ocorrer para a dose de 1,8 Gy. Entretanto, é preciso considerar, em

primeiro lugar, que se comparam resultados obtidos após irradiação parcial do corpo humano

com resultados previstos para aberrações cromossômicas supondo uma irradiação homogênea.

Por outro lado, a avaliação de doses inferiores a 1 Gy, pelo método de dosimetria

citogenética, está associada a uma grande incerteza (PRASANNA et ai., 1997).

De acordo com os dados utilizados pelo fisico médico no planejamento da teleterapia,

o volume corporal irradiado das pacientes corresponde aproximadamente a 1/5 do volume

total do corpo. Supondo uma distribuição volumétrica do sangue homogênea no corpo

humano, pode-se inferir que, 24 h após a irradiação, os linfócitos irradiados estarão

distribuídos no sangue periférico. Com isso, a freqüência de aberrações terá um valor

proporcional ao percentual do volume de corpo irradiado , conforme a equação 6 proposta por

esse estudo, ou seja:
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FAp = Fv1 x Pv, (6)

Onde: FAp =freqüência de aberrações no sangue periférico,

Fv1 freqüência de aberrações no volume irradiado,

Pv, percentual do volume do corpo irradiado.

Com base nesta hipótese, é possível deduzir a dose absorvida pelas pacientes

multiplicando-se o valor estimado pelo fator resultante da relação entre o volume irradiado e

volume total do corpo do individuo. Com isso, a partir da frequência de 0,0400 (FA&p), e do

percentual do volume irradiado (Pv1 = 20%), pode-se obter a freqüência Fv1 = 0,2000.

Substituindo-se na equação (5), obtém-se uma dose aproximadamente 1,8 Gy no volume

irradiado.

Estudos recentes discutem o emprego da biodosimetria como primeiro passo na

triagem médica de indivíduos expostos à radiação ionizante, utilizando a equação anterior,

LLOYD et aL (1986). Normalmente, um dos parâmetros críticos dessa metodologia é o

grande número de contagens necessárias para uma boa avaliação estatística. Entretanto,

LLOYD et aL (2000) propõem critérios nos quais a quantificação de apenas 20 metáfases é

suficiente para uma primeira avaliação da gravidade do acidente envolvendo irradiação total

do corpo humano.

De uma maneira geral, o desenvolvimento da dosimetria biológica através da

citogenética é viável e possibilita informações aos profissionais que a utilizam, sobretudo em

casos acidentais. A aplicação da citogenética clássica não demanda um custo alto nem quanto

aos equipamentos, como ao material de consumo, apenas exige mão-de-obra especializada.

Nenhum empecilho que não se sobreponha aos beneficios.
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6. CONCLUSÕES

A análise do cariótipo das pacientes avaliadas no presente trabalho não constatou

prevalência cromossômica com relação às aberrações decorrentes da radiação onizante. Além

disso, o número de leucócitos e o percentual de linfócitos, de cada paciente, estão na faixa de

normalidade para o indivíduo saudável.

As frequências de aberrações cromossômicas instáveis obtidas devido à radiação

natural e a dose absorvida de 1,8 Gy, após irradiação localizada, estão de acordo com os

valores previstos pela curva dose versus efeito biológico. Nesta avaliação, considera-se o

volume irradiado aproximadamente 115 do volume total do corpo. Na avaliação da dose

absorvida de 0,08 Gy, a diferença entre o valor obtido nessa pesquisa e o valor esperado é

justificada pelas incertezas associadas à utilização da dosimetria citogenética na avaliação de

doses inferiores a Gy.

Os resultados deste trabalho confirmam que as curvas de calibração dose versus

aberrações cromnossômicas, obtidas a partir de radiação in vitro do sangue, podem ser

empregadas na avaliação da dose interna resultante tanto da irradiação total quanto parcial do

corpo humano.

Os dados obtidos com base na metodologia empregada nessa pesquisa demonstram

boa concordância com estudos precedentes, assegurando a viabilidade da utilização das

aberrações cromossômicas instáveis como método complementar à dosimetria fsica, em

particular no controle de qualidade de aplicações médicas da radiação ionizante e/ou estudos

epidemiológicos de populações suspeitas de contaminação interna por radionuclídeos.
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APÊNDICE

Apêndice A - A Radioterapia e suas aplicações.

A radioterapia é a área da medicina onde a radiação ionizante é utilizada para o

tratamento de certos tipos de cânceres e algumas doenças benignas. A radiação pode ter

a função de matar as células tumorais em um câncer, desinflamnar um tecido em uma

doença benigna como em certos tipos de artrite, impedir o crescimento anormal de um

tecido (como um quelóide), ou ainda impedir a reobstrução de um vaso após

revascularização -braquiterapia intravascular - (http//www.irad ioterapia.com -

23/07/2002 - 18:43 h).

A radioterapia pode ser basicamente dividida em duas formas : externa, chamada

teleterapia; e interna, chamada braquiterapia. Na teleterapia um feixe de radiação

ionizante é apontado para a região alvo do corpo (campo), penetrando-lhe através da

pele. A radioterapia externa, atualmente, utiliza, além das fontes radioativas de origem

nuclear (como dos aparelhos de Cobalto-60), aceleradores lineares que produzem

diferentes tipos de feixes e diferentes energias de raios X A braquiterapia, por outro

lado, utiliza fontes radioativas para implantes ou moldagens em regiões próximas ao

leito tumoral. São utilizadas fontes radioativas de Césio-137, Ouro-198, Irídio-192,

lodo- 125, Paládio- 103 entre outros, com formas de sementes, tubos ou micro-fontes que

são aplicadas por tempo determinado ou mesmo inseridas permanentemente no órgão

liberando radiação a este durante um determinado tempo útil

(http//www.iradioterapia.comn - 23/07/2002 - 18:43 h).

A seguir, esquematicamente, tem-se um resumo das divisões da radioterapia e as

fases do tratamento. Também um resumo esquemático do pessoal envolvido

diretamente no tratamento radioterápico, suas principais atribuições e alguns aparelhos

utilizados na radioterapia, bem como algumas de suas características principais:
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Simulador

Um aparelho chamado simulador é nada mais do que um aparelho de raio X

diagnóstico, porém com todos os controles e acessórios de localização encontrados no

aparelho de tratamento. Desta forma pode-se simular o plano de tratamento antes do

paciente iniciar as aplicações no aparelho (http//www.iradioterapia.com - 23/07/2002

-18:43 h).

Ap lo iuadr e Ceqtenil de SInUa.li1.

Unidades de Cobaltoterapia

Estes aparelhos possuem como fonte de radiação o elemento cobalto-60 60 Co).

Este elemento, produzido artificialmente, possui uma energia equivalente de 1,25 MeV

(mnega elétrons-volts) e a cada 5 anos e 3 meses sua atividade decai para a metade. Isto

significa que, constantemente, o tempo de irradiação para se obter a mesma dose deve

ser aumentado e, também significa que, a cada período de 5 anos e 3 meses é necessário

trocar da fonte. A dose de tratamento é dada em unidades de tempo, ou seja, o tempo em

que o paciente fica exposto à irradiação da fonte diariamente ou a cada aplicação. Ligar

e desligar o aparelho implica na exposição ou não da fonte radioativa

(http//www.iradioterapia.com - 23/07/2002 - 18:43 h).

Acelerador de Partículas

Os aceleradores de partículas, dos quais os mais comuns são os aceleradores

lineares, são equipamentos eletroeletrônicos que produzem feixes de radiação ionizante.

Geralmente são radiações X (fótons) e elétrons. Como não dependem de material
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radioativo para emitir radiação, não existe necessidade de trocas freqúentes da fonte.

Nestes equipamentos obtêm-se energias superiores às das unidades de cobalto e as doses

de cada tratamento são dadas em unidades de doses proporcionais à dose terapêutica. Os

aceleradores como equipamentos eletrônicos quando desligados não produzem ou

emitem qualquer radiação. Basicamente, o feixe de radiação é produzido no chamado

"igantry", o qual pode girar em volta da mesa de tratamento onde o paciente é

posicionado. Para delinear os campos de irradiação, existem sistemas de colimadores,

que são peças que se abrem ou se fecham, de acordo com o tamanho do campo

programado inicialmente. Esses colimadores estão localizados no que se chama

cabeçote do aparelho e delimitam a saida do feixe de radiação que vai incidir na área a

ser tratada do paciente, ou seja no campo de irradiação. Os colimadores definem apenas

campos quadrados ou retangulares. Quando a irradiação é feita em áreas irregulares,

estas são delimitadas através de proteções de partes do campo, de forma a produzir um

contorno adequado do campo. Essas proteções são feitas com chumbo ou cerrobend

(liga metálica com ponto de fusão menor que o do chumbo) e sua espessura varia de

acordo com a energia de radiação utilizada. Nos tratamentos com equipamentos de

megavoltagemn (aceleradores e cobalto), as proteções são muito espessas (mínimo de 5

cm), sendo colocadas próximas à saída do feixe, num acessório denominado bandeja

para evitar o enorme peso do material diretamente sobre o paciente

(http//www.iradioterapia.com - 23/0712002 - 18:43 h).

Unidades de Ortovoltagem

São aparelhos de raios X com energias equivalentes a raios X de radiografias

porém, preparados para realizarem tratamentos. Como estes raios X são de energias

medianas em relação aos aceleradores ou cobalto-60, servem para o tratamento de

lesões de pouca profundidade como lesões de pele ou cicatrizes. Suas energias

equivalentes situam-se entre 80 kV (quilo volts) a 250 kV (quilo volts), sendo utilizados

para tratar até cerca de 1,3 cm de profundidade (http//www.iradioterapia.com -

23/07/2002 - 18:43 h).
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Unidades de Dermoterapia

São aparelhos de raios X com energias equivalentes inferiores a raios X de

radiografias porém, preparados para realizar tratamentos. Como estes raios X são de

energias muito mais baixas em relação aos aceleradores ou cobalto-60 e aos de

radioterapia semiprofundas, são utilizados geralmente, para o tratamento de lesões de

pele bem superficiais, como quelóides ou pequenos tumores de pele. Suas energias

situam-se entre 10 KV (quilo volts) e 50 KV (quilo volts), podendo tratar,

adequadamente, até cerca de 4 mm. de profundidade (http//www.iradioterapia.com -

23/07/2002 - 18:43 h).

Betaterapia

São fontes de irradiação que emitem partículas onizantes de origem nuclear

(originadas do núcleo do átomo). Geralmente, utilizam-se fontes de Estrôncio-90 (90Sr).

Servem para o tratamento de alguns tipos de cicatrizes ou lesões extremamente

superficiais como prevenção de quelóides e pterígio (http//www.iradioterapia.com -

23/07/2002 - 18:43 h).

Sistema de Planejamento Computadorizado

Os sistemas de planejamentos servem para auxilar na simulação e calcular as

doses de tratamento. Com o advento de sistemas que utilizam computadores mais

poderosos, o uso de imagens radiográficas, tomnográficas e de ressonância tomnou mais

precisa a definição do volume de tratamento e tecidos normais adjacentes. Com isto, a

composição dos campos e os cálculos também se tomaram mais precisos

(http//www.iradioterapia.com - 23/07/2002 - 18:43 h).
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Planejamento por sistema computadorizado: reconstrução da imagem por

tomografia computadorizada, demarcação do tumor, volume de tratamento (alvo) e

campo de radiação (A e B). Visão final da distribuição de doses no tumor e estruturas

vizinhas (C). Os sistemas de planejamento computadonzados, além de precisar as doses

terapêuticas no tumor, fornecem as doses em órgãos sadios, os tempos ou doses para o

tratamento nos aparelhos, curvas de isodose (mapas que ilustram a região que recebe

uma mesma dose) e quantificam os volumes irradiados com determinadas doses.

Sistemas mais sofisticados permitem. a aquisição de imagens tomográficas diretamente

do tomógrafo e tomnam possível a simulação completa do tratamento, sem necessidade

da presença do paciente nesse período. Assim, numa central de computação, médicos e

fisicos podem discutir e simular a melhor forma de tratamento, calcular e visualizar em

3 dimensões o que foi programado. A partir de então pode-se iniciar o tratamento com o

paciente diretamente no aparelho, com absoluta precisão, após checagem radiológica

dos campos de irradiação. Apesar da precisão e agilidade do planejamento

computadorizado, este é um procedimento trabalhoso e detalhado, levando, muitas

vezes, um tempo maior para a programação do tratamento do que através de uma

simples radiografia e cálculo manual (http/fww.iradioterapia.com - 23/07/2002 -

18:43 h).



60

Braquiterapia

"Braquio "(grego)= perto, curto.Tratamento com elemento radioativo "perto"
dos tecidos. Possui as seguintes vantagens:

E Alta dose ao tumor (pequeno volume) X baixa dose aos tecidos circunjacentes

E Curta duração do tratamento

A Braquiterapia é uma modalidade de radioterapia na qual o elemento radioativo

é colocado em proximidade ou dentro do órgão a ser tratado. Para isto são utilizados

elementos radioativos específicos, de pequeno tamanho e formas variadas, que so

colocados na posição de tratamento através de guias chamados cateteres ou sondas.

Antigamente as fontes radioativas eram colocadas dentro destes antes de sua inserção no

paciente. Atualmente, com o desenvolvimento dos sistemas computadorizados, os

elementos radioativos entram dentro dos guias após sua colocação no paciente,

controlados por um programa de computador no qual o fsico calcula a dose de

tratamento prescrita pelo médico. Um dos princípios da radioterapia é tratar o volume

tumnoral, ou o local onde este se encontra, preservando ao máximo as estruturas normais

vizinhas. Pois bem, com a braquiterapia é possível irradiar-se volumes alvo muito

pequenos com uma alta dose, pois conforme nos distanciamos do elemento radioativo a

dose decai rapidamente, poupando-se portanto as estruturas normais vizinhas de

receberem a dose total prescrita. A braquiterapia pode ser utilizada como um acréscimo

de dose local após um curso de radioterapia externa, ou como um tratamento exclusivo;

depende da doença (http//www.iradioterapia.com - 23/07/2002 - 18:43 h).

E preciso porém lembrar que este tratamento não pode ser utilizado para todos

os tumores nem todos os locais do corpo, e que somente alguns tumores já são

comumente tratados, pois alguns tratamentos requerem uma área tratada muito grande,

na qual a radioterapia externa se sai muito melhor (http//www.iradioterapia.com -

23/07/2002 - 18:43 h).



61

ANEXOS

ANEXO 1

CERAPE & DEN/UFPE

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Projeto: Dosimetria Biológica: Avaliação de alterações cromossômicas instáveis e

micronúcleos decorrentes da exposição "in vivo" à radiação eletromagnética

ionizante.

Equipe: Dr. Homnero Cavalcante, Dr. Ernesto Roester, Ora. Roberta, Ora. Vera, Dr. Adernir
Amaral, Dr. André Maciel, Dra. Isvânia Barbosa e Ora. Símney Magnata.

Eu

_____ ~~~~~~~~~~~~~~~residente
a____________________________________

_____ município de ________________
Estado______________ portador da identidade N0

_____ _____ _____ _____ C PF __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ autorizo a

coleta de amostras de sangue periférico para fmalidade científica, visando
contribuir também com os parâmetros clínicos do tratamento.

Recife, _ _ __de __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _de _ _ _ _ _

Assinatura da Paciente:___________________________
Assinatura do Pesquisador:_______________________
Testemunhas:
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ANEXO 2 -Informações clínicas das pacientes.

Dados da Paciente PacienteA
Data de nascimento 01/10/1959

Sexo Feminino
Cor Branca

Estado civil Viúva
Profissão Do lar
Cidade Chã Grande
Estado PE

Número de partos 5 (cinco)
Número de abortos Nenhum

Menarca 12 anos
Primeiro coito 14 anos
Primeiro filho 15 anos
Diagnóstico Carcinoma escamoso de colo de útero

nível I
Primeira coleta, horário e volume 26/11/2001, 9:40h, 5 mL
Segunda coleta, horário e volume 27/11/2001, 10:00h, 5 mL
Terceira coleta, horário e volume 28/11/2001, 10:12h, 5 mL

Dados da Paciente Paciente B
Data de nascimento 15/03/1947

Sexo Feminino
Cor Morena

Estado civil Não informou
Profissão Do lar
Cidade Limoeiro
Estado PE

Número de partos 4 (quatro)
Número de abortos 1 (um)

Menarca 13 anos
Primeiro coito 26 anos
Primeiro filho Não informou
Diagnóstico Carcinoma de colo com possível invasão

Primeira coleta, horário e volume 26/11/2001, 13:20h, 5 mL
Segunda coleta, horário e volume 27/11/2001, 13:40h, 5 mL
Terceira coleta, horário e volume 28/11/2001, 13:30h, 5 mL
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Dados da Paciente Paciente C
Data de nascimento 08/10/196 1

Sexo Feminino
Cor Morena

Estado civil Casada
Profissão Do lar

Cidade São Bento do Una
Estado PE

Número de partos 4 (quatro)
Número de abortos 7 (sete)

Menarca 12 anos
Primeiro coito 13 anos
Primeiro filho 23 anos
Diagnóstico Carcinoma epedermóide de colo de útero

nível 1
Primeira coleta, horário e volume 19/11/2001, 9:00h, 5 mL
Segunda coleta, horário e volume 20/11/2001, 10:20h, 5 mL
Terceira coleta, horário e volume 21/11/2001, 10:30h, 5 mL

Dados da Paciente Paciente D
Data de nascimento 18/09/1957

Sexo Feminino
Cor Morena

Estado civil Solteira
Profissão Do lar
Cidade Caruaru.
Estado PE

Número de partos 3 (três)
Número de abortos Nenhum

Menarca Não informou
Primeiro coito 1 8 anos
Primeiro filho Não informou
Diagnóstico Carcinoma de colo de útero nivel III

Primeira coleta, horário e volume 19/11/2001, 8:50h, 5 mL
Segunda coleta, horário e volume 20/1 1/2001, 9:00h, 5 mL
Terceira coleta, horário e volume 21/11/2001, 9:25h, 5 mL
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Dados da Paciente Paciente E
Data de nascimento 15/12/1941

Sexo Feminino
Cor Branca

Estado civil Não infor-mou
Profissão Do lar

Cidade Bonito
Estado PE

Número de partos Não informou
Número de abortos Não informou

Menarca Não informou
Primeiro coito Não informou
Primeiro filho Não informou
Diagnóstico Carcinoma de colo de útero nível IV

Primeira coleta, horário e volume 19/11/2001, 9:45h, 5 mL
Segunda coleta, horário e volume 20/11/200 1, 1 0:00h, 5 mL
Terceira coleta, horário e volume 21/11/200 1, 1 0: 10h, 5 mL


