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RESUMO 

Após o acidente radiológico ocorrido em Goiânia, em setembro de 1987, 129 indivíduos expostos ou 

potencialmente expostos ao l 3 7Cs foram analisados quanto à freqüência de aberrações cromossômicas 

(dicêntricos e anéis céntricos) em linfócitos periféricos, para se estimar a dose absorvida de radiação. 

Durante a fase emergencial, as doses recebidas foram estimadas para constituírem subsídio as decisões 

da equipe médica responsável pelo tratamento dos pacientes envolvidos. Após o período crítico do 

acidente, as doses recebidas pelos indivíduos envolvidos foram reestimadas, através de novas curvas de 

calibração, construídas em condições mais apropriadas às do acidente de Goiânia. Do total dos 129 

indivíduos, 24 apresentaram doses estimadas superiores a 0,5 Gy. Destes, 15 excederam 1,0 Gy e 5 

excederam 3,0 Gy. Nenhuma das doses estimadas excedeu 6,0 Gy. Quatro indivíduos faleceram. 

Ainda durante a fase emergencial do acidente, foi iniciado um acompanhamento citogenético de 14 

dos indivíduos expostos, com o objetivo de se observar a cinética de desaparecimento dos linfócitos 

periféricos contendo aberrações cromossômicas. Os resultados obtidos sugerem que, para os indivíduos 

mais expostos, o desaparecimento das aberrações instáveis segue uma função exponencial dupla, com um 

termo rápido (na fase inicial, até cerca de 470 dias) e outro bem mais lento, aproximadamente constante, 

após 470 dias da exposição. 

A meia-vida média de eliminação de dicêntricos e anéis céntricos para o grupo mais exposto (doses 

maiores que 1 Gy) foi estimada em 140 dias, no período inicial, de até 470 dias. Tal valor para a meia-

vida é significativamente menor que o valor de 3 anos usualmente relatado na literatura. 

Foram deduzidas leis médias de desaparecimento das aberrações instáveis em função do tempo, a 

serem aplicadas em casos de acidentes radiológicos nos quais ocorra atraso na coleta da amostra de sangue 

dos indivíduos envolvidos. 

Testes estatísticos foram realizados para verificar possíveis correlações entre as meia-vidas 

individuais e parâmetros biológicos, como sexo, idade, grau de leucopenia apresentada na fase crítica do 

acidente, dose recebida (freqüência inicial de aberrações) e administração do fator estimulante da medula 

óssea rHuGM-CSF. Nenhum desses parâmetros biológicos mostrou correlação com a meia-vida de 

desaparecimento das aberrações. 

Numa paciente que havia apresentado um alto grau de contaminação interna pelo 1 3 7Cs, a freqüência 

de aberrações durante o acompanhamento citogenético inicialmente elevou-se, em boa concordância com 

a dose calculada através de modelagem metabólica. Tal fato sugere que a técnica de dosimetria 

citogenética foi capaz de detectar aumentos na freqüência de aberrações cromossômicas devidos à 

contaminação interna pelo 1 3 7Cs. 



ABSTRACT 

Following the Goiania radiation accident, which ocurred in September of 1987, peripheral 

lymphocytes from 129 exposed or potentially exposed individuals were analyzed for the frequency of 

unstable chromosomal aberrations (dicentrics and centric rings) to estimate absorbed radiation dose. 

During the emergency period, the doses were assessed to help immediate medical treatment. After 

this initial estimation, doses were reassessed using in vitro calibration curves produced after the accident, 

more suitable for the conditions prevailing in Goiania. Dose estimates for 24 subjects exceeded 0,5 Gy. 

Among those, 15 individuals exceeded 1,0 Gy and 5 exceeded 3,0 Gy. None of the estimates exceeded 

6,0 Gy. Four of the subjects died. 

During the emergency period, a cytogenetic follow-up of 14 of the exposed patients was started, 

aiming to observe the mean lifetime of lymphocytes containing dicentric and ring aberrations. The results 

suggest that for the highly exposed individuals the disappearance rate of unstable aberrations follows a 

two- term exponential function. Up to 470 days after the exposure, there is a rapid fall in the aberration 

frequency. After 470 days, the disappearance rate is very slow, almost constant. 

The estimated average half-time of elimination of dicentrics and rings among the highly exposed 

group (> 1 Gy) was 140 days for the initial period after the exposure (up to 470 days). This value is 

significantly shorter than the usually accepted value of 3 years reported in the literature. 

Mean disappearance functions of unstable chromosome aberrations were inferred, to be applied in 

accident situations in which there is a blood sampling delay. 

Statistical analysis of possible correlations between the individual half-times and biological parameters, 

such as sex, age, leukopenia level shown during the critical period, absorbed dose (initial frequency of 

chromosomal aberrations) and the administration of the bone marrow stimulating factor (rHuGM-CSF) 

was performed. None of these parameters showed correlation to the half-time of disappearance of 

chromosomal aberrations. 

For one patient who had high 1 3 7Cs body burden, the aberration yield at first increased in reasonable 

agreement with the estimated doses due to internal contamination, and later began to fall following the 

decorporation of 1 3 7Cs. 
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Capítulo 1 

INTRODUÇÃO 

Em setembro de 1987 ocorreu na cidade de Goiânia grave acidente radiológico. Os fatos que 

deram origem a tal evento remontam ao final de 1985, quando uma clínica particular de radioterapia -

Instituto Goiano de Radioterapia - mudou-se para novas instalações, deixando no antigo local uma unidade 

de teleterapia de 1 3 7Cs. O antigo prédio foi parcialmente demolido, fazendo com que a fonte de césio 

ficasse desprotegida. Indivíduos entraram no prédio abandonado, provavelmente no dia 13 de setembro 

de 1987, e, considerando que o equipamento pudesse ter valor como ferro-velho, retiraram o cabeçote 

com a fonte e o levaram para a casa de um deles, para desmonte. No local, à rua 57, eles removeram do 

cabeçote o cilindro contendo a fonte e tentaram desmontar o mesmo. Nessa tentativa, houve liberação de 

fragmentos de sal de cloreto de césio. A atividade total do 1 3 7Cs na época era cerca de 51 TBq (1375 Ci), 

o que fornecia uma taxa de dose de 4,6 Gy h'1 a 1 m de distância (IAEA, 1988). 

O equipamento desmontado, incluindo o cilindro rotatório com a fonte, foi vendido, no dia 18 de 

setembro, ao responsável por um estabelecimento de comércio de ferro-velho, que percebeu que a fonte 

emitia um brilho azul no escuro. Ao longo da semana subseqüente, vários parentes, vizinhos e amigos 

foram observar a curiosidade. Fragmentos da fonte foram distribuídos a eles. Em conseqüência, houve 

exposição e contaminação externa e interna de vários indivíduos, assim como contaminação ambiental. 

No dia 28 de setembro, o remanescente da fonte foi levado à Divisão de Vigilância Sanitária da 

cidade de Goiânia, o que permitiu a identificação da natureza do material. Iniciaram-se, então, a partir 

dessa data, as providências emergenciais para conter a situação. Foram identificadas cerca de 250 pessoas 

com probabilidade de terem tido contato com a fonte ou com fragmentos da mesma (Oliveira & cols., 

1991b). Dessas, cerca de 130 apresentavam grau apreciável de contaminação externa e/ou interna, e cerca 

de 50 necessitavam de intensa assistência médica (Brandão-Mello & cols., 1991). 

Alguns indivíduos apresentavam sintomas clássicos da doença aguda da radiação. Foram 

hospitalizados 20 pacientes, 4 dos quais vieram a falecer. Durante a tomada inicial de decisões pela equipe 

médica quanto ao tratamento clínico das vítimas, era essencial se estimar a dose recebida pelos diferentes 

indivíduos expostos. A experiência médica resultante do tratamento dos pacientes do acidente nuclear 

ocorrido em Chernobyl, em abril de 1986, mostrou que só é aconselhável se tentar transplante de medula 

óssea em pacientes cujas doses tenham sido estimadas em mais que 9 Gy, pois abaixo deste valor a própria 

medula do indivíduo ainda pode apresentar células precursoras viáveis (Baranov, 1988). 



Por serem os indivíduos envolvidos no episódio de Goiânia membros do público, não portavam 

qualquer tipo de monitor individual. As exposições eram muito complexas quanto a diversos parâmetros, 

tais como tempo de exposição, distancia e geometria de irradiação, fracionamento e prolongamento das 

exposições. Por tais razões, não foi possível o cálculo das doses através da reconstituição das exposições. 

Tornou-se necessário recorrer a métodos biológicos para as estimativas de dose. A análise de 

cromossomas dicêntricos em linfócitos do sangue periférico (dosimetria citogenética) tem sido o principal 

método na dosimetria biológica das exposições às radiações ionizantes, no período de algumas semanas 

após exposições agudas ou subagudas (Straume & cols., 1992). Tal técnica encontrava-se implantada no 

Laboratório de Dosimetria Citogenética do IRD/CNEN desde 1984, onde já vinha sendo correntemente 

utilizada desde então (Ramalho & cols., 1991b). 

Nos primeiros dias da fase emergencial, foi iniciada a dosimetria citogenética dos indivíduos 

selecionados pela equipe responsável como os que poderiam ter sido expostos ao 1 3 7Cs e recebido doses 

superiores a 0,1 Gy, que é o limite mínimo de sensibilidade da técnica. Tal grupo abrangia os pacientes 

hospitalizados e os sob suspeita de que pudessem ter sido irradiados. No total, foram por nós estimadas, 

através de dosimetria citogenética, as doses recebidas por 129 indivíduos. Tais dados geraram subsídios 

à equipe médica encarregada do tratamento e acompanhamento dos pacientes (Brandão-Mello & cols., 

1991). No entanto, como na época do acidente de Goiânia tais doses foram estimadas através de uma 

curva de calibração que não pode ser considerada como a mais apropriada ao acidente em questão, surgiu 

a idéia da construção de novas curvas de calibração in vitro e da reestimativa das doses absorvidas, através 

delas. Esta foi uma das finalidades do presente trabalho. 

Ainda no primeiro mês da fase emergencial surgiu a idéia de se iniciar um estudo de 

acompanhamento citogenético, principal objeto deste trabalho de tese. Já era sabida a controvérsia 

existente na literatura acerca do tempo de vida dos linfócitos humanos e, conseqüentemente, especulava-se 

sobre a cinética de desaparecimento dos linfócitos contendo aberrações cromossômicas. No campo da 

dosimetria citogenética é freqüente a menção de que, embora não existam muitos dados a respeito, a taxa 

de desaparecimento exponencial das aberrações cromossômicas instáveis parece se processar com uma 

meia-vida de cerca de 3 anos (LIoyd & cols., 1980; IAEA, 1986). 

O objetivo primordial do acompanhamento citogenético era observar a cinética de desaparecimento 

dos linfócitos contendo aberrações instáveis. Para tanto, foram periodicamente recoletadas, em Goiânia, 

amostras de sangue de um grupo de pacientes previamente selecionados para serem submetidos ao 

acompanhamento citogenético. A análise de tais dados possibilitou a dedução de leis médias de decaimento 

em função do tempo, aplicáveis aos casos de superexposição nos quais o atraso na coleta da amostra de 

sangue é longo, como, por exemplo, de semanas, meses, ou mesmo anos. 
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Ainda dentro dos objetivos do acompanhamento citogenético, foi realizado um estudo sobre a 

influência de alguns parâmetros biológicos na cinética de renovação dos linfócitos. Tais parâmetros são 

o sexo, a idade, o grau de leucopenia apresentado pelo indivíduo na fase crítica do acidente, a dose 

recebida (freqüência inicial de aberrações), e, a administração do fator rHuGM-CSF, estimulante das 

células progenitoras de granulócitos-macrófagos da medula óssea. A análise estatística indicou que nenhum 

desses parâmetros biológicos influenciou a meia-vida de desaparecimento das aberrações instáveis, nesse 

estudo. 

Em dois indivíduos acompanhados citogeneticamente e que apresentaram um grau elevado de 

contaminação interna pelo 1 3 7Cs durante o acidente, a freqüência de aberrações inicialmente elevou-se, em 

aparente consonância com a irradiação devida à contaminação interna. O quarto e último objetivo do 

trabalho foi um estudo mais pormenorizado de um destes casos para verificar se a análise de aberrações 

cromossômicas era capaz de estimar a dose que se devia à contaminação interna pelo 1 3 7Cs. Os resultados 

obtidos sugerem que a técnica de dosimetria citogenética foi capaz de detectar aumentos na freqüência de 

aberrações devidas a altas atividades de 1 3 7Cs incorporado, em boa concordância com os valores 

teoricamente calculados. 

1.1 OBJETIVOS 

Em resumo, o propósito global do presente trabalho é gerar subsídios à rotina da técnica de 

dosimetria citogenética, através dos conhecimentos obtidos com os objetivos específicos a seguir 

relacionados: 

(a) construir curvas de calibração in vitro apropriadas às condições do acidente de Goiânia e, através das 

mesmas, reestimar as doses absorvidas, a partir das freqüências de aberrações inicialmente observadas nos 

indivíduos envolvidos no acidente; 

(b) estudar a cinética de desaparecimento dos linfócitos periféricos contendo aberrações cromossômicas; 

(c) estudar a influência de parâmetros biológicos, tais como sexo, idade, grau de leucopenia, e 

administração do fator estimulante da medula óssea rHuGM-CSF, na cinética de renovação dos linfócitos; 

(d) estudar a viabilidade da técnica de dosimetria citogenética no tocante à estimativa de doses devidas 

a contaminação interna pelo 1 3 7Cs. 

Também tínhamos em mente, na edição do presente trabalho, gerar um arquivo que contivesse 

todos os dados de análises citogenéticas pertinentes ao acidente de Goiânia, obtidos até então em nosso 

Laboratório no IRD/CNEN, para evitar que os mesmos pudessem se perder, ao correr do tempo. 
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Capítulo 2 

DOSIMETRIA CITOGENÉTICA 

Na investigação de acidentes radiológicos ou nucleares é importante se estimar a dose absorvida 

pelas pessoas superexpostas, com o objetivo de se planejar a terapia adequada. 

A indução de aberrações cromossômicas é uma das várias respostas biológicas às radiações 

ionizantes. Tem sido utilizada como um meio de se estimar a dose média de corpo inteiro recebida por 

um indivíduo superexposto, técnica esta denominada dosimetria citogenética. 

A primeira tentativa de se quantificar a dose absorvida através da análise cromossômica de 

linfócitos periféricos foi publicada por Bender & Gooch (1966), após estudo realizado em 3 indivíduos 

envolvidos no acidente de criticalidade Recuplex ocorrido em Hanford (EUA), em 1962. 

Durante as duas décadas subseqüentes esse método de dosimetria biológica foi desenvolvido num 

pequeno número de laboratórios. Nos últimos 10 anos, a dosimetria citogenética se tornou uma técnica 

rotineira em proteção radiológica, para as estimativas de dose média de corpo inteiro em casos de 

superexposições às radiações ionizantes. 

A análise de aberrações cromossômicas é reconhecida como uma técnica valiosa em estimativas 

de dose, preenchendo uma lacuna na tecnologia dosimétrica (IAEA, 1986). Tal fato se dá, particular

mente, quando: (a) existem dificuldades na interpretação dos dados da dosimetria pessoal; (b) pessoas que 

não usavam dosímetros pessoais são suspeitas de terem sido expostas acidentalmente e (c) suspeita-se que 

apenas o dosímetro pessoal tenha sido irradiado acidental ou propôs ¡talmente. 

A análise de aberrações cromossômicas é, atualmente, o método biológico mais sensível de se 

estimar a exposição aguda e recente às radiações ionizantes, sendo capaz de estimar doses da ordem de 

0,1 Gy (Lloyd & Purrott, 1981; Bauchinger & Braselmann, 1990; Wolff, 1991). 

Outros métodos de dosimetria biológica, que não o de dosimetria citogenética (análise de 

aberrações cromossômicas), têm sido tentados. Como exemplos, podemos citar a quantificação de 

micronúcleos em linfócitos binucleados (Fenech & Morley, 1985; Ramalho & cois., 1988a); a análise em 

linfócitos da freqüência de imitantes no gene HPRT (Ostrosky-Wegman & cois., 1987) e a análise de 

translocações por hibridização in situ (Natarajan & cois., 1991b; Lucas & cois., 1992a); e, a análise da 

freqüência de eritrocitos mutantes na glicoforina A (Straume & cois., 1991). Tais métodos, entretanto, 

não estão ainda bem estabelecidos como técnicas dosimétricas. 
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2.1 MATERIAL ANALISADO 

Os cromossomas metafásicos constituem o melhor material para a investigação da ocorrência neles 

de aberrações numéricas e/ou estruturais. Até 1960, a observação de cromosomas metafásicos dependia 

da análise de células de tecidos com alto índice mitótico ou de culturas de longa duração (Beigueíman, 

1982). Com a divulgação dos trabalhos de Nowell (1960) e Moorhead e colaboradores (1960), sobre 

técnicas simples de obtenção de cromossomas metafásicos em linfócitos do sangue periférico, material esse 

de fácil obtenção, ocorreu um desenvolvimento explosivo da citogenética humana, permitindo, inclusive, 

a sua aplicação em dosimetria biológica. 

De fato, com o advento de tal técnica, o estudo dos cromossomas humanos ficou extremamente 

facilitado. Deixou de depender da análise de células obtidas através de punção esternal que, além de 

dolorosa, requer muita experiência de quem a pratica e só é atualmente utilizada em situações 

imprescindíveis, como, por exemplo, em pacientes com leucemia (Beigueíman, 1982). 

Uma vantagem especial da observação de aberrações cromossômicas em linfócitos periféricos é 

que, após o estímulo para estes se dividirem em cultura, podem ser obtidas apenas células na primeira 

mitose após o estímulo, sem perdas na freqüência de aberrações devidas a mitoses sucessivas. 

2.2 ABERRAÇÕES CROMOSSOMIAIS ESTRUTURAIS 

As aberrações cromossomiais podem ser classificadas em dois grandes grupos: aberrações 

numéricas e estruturais. As aberrações numéricas incluem os casos em que há aumento ou diminuição do 

número cariotfpico normal da espécie. As aberrações estruturais incluem os casos em que um ou mais 

cromossomas apresentam alterações em sua estrutura, perceptíveis ao microscópio ótico comum 

(Beigueíman, 1982). 

Fatores ambientais podem provocar roturas da estrutura dos cromossomas, levando ao 

aparecimento de aberrações estruturais. Tais fatores, ditos clastogênicos, capazes de provocar quebras 

cromossomiais, podem ser radiações, infecções a vírus, produtos químicos ou mesmo alterações 

metabólicas presentes em tecidos tumorais (Beigueíman, 1982). 

O tipo de aberração cromossomial estrutural produzida numa célula exposta a um agente 

clastogênico depende: (a) do agente genotóxico; (b) dos tipos de lesões induzidas no DNA e (c) da posição 

da célula no ciclo mitdtico (se nas fases G l ; S ou G^). 

Na prática, os agentes clastogênicos podem ser classificados em 2 grupos: (a) agentes 

independentes da fase S, tais como as radiações ionizantes e algumas drogas ditas radiomiméticas (como 

a bleomicina), capazes de provocar roturas duplas no DNA e que induzem aberrações cromossomiais em 

qualquer estágio do ciclo celular; e (b) agentes dependentes da fase S, como as radiações ultravioletas e 

os agentes químicos alquilantes, que necessitam de uma fase S interposta para a formação da aberração 
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cromossomial (Natarajan & Obe, 1982). 

Acredita-se que as aberrações cromossomiais induzidas por agentes independentes da fase S sejam 

formadas por mau reparo das quebras duplas no DNA e que as induzidas por agentes dependentes da fase 

S sejam devidas à duplicação defeituosa do DNA contendo lesões (Evans, 1977). 

As aberrações cromossomiais estruturais podem ser classificadas em cromossômicas ou 

cromatfdicas, dependendo se afetam ambas ou apenas uma das cromátides, respectivamente. Na Tabela 

a seguir (2.1) encontram-se discriminados esses dois tipos, dependendo da fase do ciclo celular no 

momento do tratamento e do tipo de agente mutagênico empregado (se dependente ou independente da 

fase S). 

Tabela 2.1 Tipos de aberrações cromossomiais observadas na metáfase (adaptada de Savage, 1975) 

Fase na qual 

a lesão primária 

é induzida 

Tipo de aberração estrutural observada 

na metáfase 

UV ou agentes alquilantes 

I a mitose 2 a mitose 

cromatídica 

radiações ionizantes 

I a mitose 

cromossomica 

cromatídica 
cromossomica 

cromatídica 

G, nenhuma cromatídica cromatídica 

Radiações ionizantes induzem aberrações do tipo cromossômico (dicêntricos, anéis céntricos e 

fragmentos acêntricos, dentre outras) em células irradiadas na fase G H quando as cromátides ainda não 

se duplicaram; induzem aberrações do tipo cromatídico (trocas e quebras cromatfdicas) em células 

irradiadas na fase G2, quando as cromátides já se encontram duplicadas; e induzem aberrações de ambos 

os tipos na fase S. 

As radiações ionizantes induzem diferentes tipos de lesões no DNA: (a) quebras simples; (b) 

quebras duplas; (c) danos em bases nitrogenadas; e (d) ligações cruzadas, entre DNA-DNA ou entre 

DNA-proteínas (Bryant, 1990). Essas lesões, por si só, não representam rotura na molécula de DNA, com 

exceção das quebras duplas. A importância relativa de cada uma dessas lesões na origem das aberrações 

- 1 8 -



cromossômicas radioinduzidas tem sido alvo de pesquisa e discussões por muitos anos. De acordo com 

Natarajan & Zwanenburg (1982), seriam as quebras duplas a principal lesão no DNA responsável pela 

formação de aberrações cromossômicas estruturais. De acordo também com Bryant (1990), evidências 

crescentes sugerem que as quebras duplas são a principal lesão causadora dos efeitos celulares, 

cromossômicos, mutagênicos e oncogênicos das radiações ionizantes. No entanto, Preston (1983) defendeu 

a hipótese de que as aberrações cromossômicas radioinduzidas resultariam da interação de danos em bases 

nitrogenadas sendo reparados coincidentemente. 

Uma evidência direta de que as quebras duplas podem levar ao aparecimento de aberrações 

cromossômicas provém de experimentos que utilizam enzimas de restrição (Bryant, 1984; Natarajan & 

Obe, 1984). Tais enzimas são capazes de produzir apenas roturas duplas na cadeia de DNA, e são 

indutoras eficientes de aberrações cromossômicas. O padrão de indução das aberrações é considerado 

muito similar ao das radiações ionizantes (Bryant, 1990). 

2.2.1 Aberrações estruturais cromossômicas radioinduzidas 

Uma vantagem considerável de se estudarem aberrações em linfócitos do sangue periférico é a 

de que, para fins práticos, todas as células estão na fase G 0 do ciclo celular, de modo que somente 

aberrações do tipo cromossômico serão produzidas após a irradiação. 

A figura 2.1 mostra como as aberrações estruturais do tipo cromossômico são originadas nos 

linfócitos irradiados. 

As aberrações do tipo cromossômico são classificadas em: (a) instáveis, que acarretam perda de 

material genético durante a divisão celular, de modo a haver produção de células inviáveis (Dolphin & 

Lloyd, 1974) e (b) estáveis, que incluem todas as que conseguem se perpetuar indefinidamente através 

de sucessivas mitoses. 

2.2.1.1 Aberrações cromossômicas instáveis 

As aberrações ditas instáveis são reconhecidas com relativa facilidade quando metáfases são 

observadas ao microscópio ótico, sem necessidade de técnicas especiais, como o bandeamento. Tornam-se, 

assim, valiosas em dosimetria citogenética. 

As aberrações instáveis compreendem usualmente 3 tipos de aberrações: (a) cromossomas 

dicêntricos, (b) anéis céntricos e (cj fragmentos acêntricos. 

Os dicêntricos são originados a partir de duas quebras cromossômicas, uma em cada um dos dois 

cromossomas envolvidos, que se reúnem de forma errada, formando uma estrutura com 2 centrômeros 

e mais um fragmento acêntrico, o qual geralmente é utilizado como uma confirmação do dicêntrico. 
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O dicêntrico é o tipo de aberração mais importante em dosimetria citogenética, por ser de fácil 

identificação e relativamente muito freqüente, representando cerca de 60% das aberrações instáveis 

observadas após uma irradiação aguda (Lloyd & Purrott, 1981). Após doses altas, ocasionalmente mais 

de dois cromossomas podem estar envolvidos, produzindo-se aberrações policêntricas (tricêntricos, 

quadricêntricos, etc.) 

Os anéis cêntricos também surgem de duas quebras, ambas no mesmo cromossoma, em ambos 

os lados do centrômero, que se reúnem para formar um anel que inclui o centrômero, também originando 

um fragmento acêntrico. Como seu mecanismo de formação é similar ao do dicêntrico, muitos 

observadores combinam esses dois tipos de aberrações para estimar a dose (ver, p.ex., Littlefieíd & cols., 

1980). No entanto, os anéis cêntricos não são relativamente freqüentes. Formam-se na proporção de 

apenas 5% dos dicêntricos (Lloyd & Purrott, 1981). 

Na categoria dos fragmentos acêntricos incluem-se as deleções terminais, as intersticiais (minutos) 

e os anéis acêntricos, bem como aqueles fragmentos associados com a formação de dicêntricos e anéis 

cêntricos. Como essas aberrações podem ser causadas por um número variável de quebras cromossômicas, 

não são utilizadas para se quantificar o dano radioinduzido. 

A Figura a seguir (2.2) ilustra o exemplo de um linfócito em metáfase contendo aberrações 

cromossômicas instáveis radioinduzidas. 

Figura 2.2 Linfócito em metáfase contendo aberrações cromossômicas instáveis radioinduzidas 

(dic = dicêntrico; an = anel cêntrico; ac = acêntrico). 
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A perda de material genético durante a divisão celular ocorre quando fragmentos acêntricos não 

conseguem se prender ao fuso mitótico ou quando pontes anafásicas são originadas a partir de 

cromossomas dicêntricos ou de anéis cêntricos (Bender & cols., 1988). Neste último caso, ambos os 

núcleos-filhos seriam geneticamente deficientes, de modo que as células contendo dicêntricos são 

rapidamente eliminadas da população. Em culturas de linfócitos humanos, a taxa de perda, para 

dicêntricos e anéis cêntricos, foi estimada em 40-50% por divisão (Savage, 1975). Já para os acêntricos, 

a taxa de perda é consideravelmente maior, perdendo-se os mesmos no citoplasma (Norman & cols., 

1965). 

A freqüência natural dos dicêntricos é muito baixa na população não irradiada em geral, 

dependendo de fatores tais como: idade, sexo, raça, hábitos pessoais (tais como fumo), ocupação e local 

de habitação. Numa revisão realizada por Bender e colaboradores (1988), utilizando dados gerados por 

diversos autores em vários países, foi estimado que a freqüência média é de 1,3 dicêntricos em 1000 

células. Numa população controle (21 indivíduos) estudada em nosso Laboratório no IRD/CNEN, foi 

encontrado apenas 1 dicêntrico em 3402 células, o que representa uma freqüência de 0,0003 (Grynszpan, 

1989). 

A ocorrência natural de acêntricos é mais elevada, tendo sido estimada como sendo de 1 em 250 

células (Lloyd & Purrott, 1981). No levantamento realizado em nosso Laboratório, foram encontrados 

8 acêntricos em 3402 células, representando uma freqüência de 0,002 (Grynszpan, 1989). 

2.3 TEMPO DE CULTIVO DOS LINFÓCITOS 

Durante os últimos anos tem sido recomendado que o tempo de cultura dos linfócitos seja de 

apenas 48 horas (IAEA, 1986). O objetivo de tal procedimento é obter-se um número adequado de mitoses 

e, ao mesmo tempo, garantir um mínimo possível de células em segunda ou terceira divisão. Isso é 

particularmente importante na dosimetria citogenética, porque as aberrações estudadas são instáveis e 

geralmente se perdem durante a divisão celular. 

Alguns autores (ver, p.ex., Lloyd & cols., 1987) fazem uso, além das 48 h de cultura, da técnica 

denominada harlequin ou FPG ("fluorescence-plus-Giemsa"), descrita originalmente por Perry & Wolff 

(1974). Tal técnica permite diferenciar as cromátides-irmãs e identificar se a metáfase se encontra na 

primeira divisão celular, na segunda ou terceira (ou mais). Fazendo-se uso dessa técnica, sempre que se 

preparar uma cultura de linfócitos com 48 h pode-se analisar apenas as metáfases em I a divisão. 

Entretanto, esse procedimento apresenta algumas limitações, sendo a principal delas uma variação 

considerável na qualidade da diferenciação das cromátides, de uma amostra para outra, entre diferentes 

lâminas de uma mesma amostra, ou mesmo entre diferentes locais de uma mesma lâmina (IAEA, 1986). 
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2.4 APLICAÇÕES DO MÉTODO 

O método de dosimetria citogenética se aplica apenas aos casos de superexposições agudas ou 

subagudas, uniformes, de corpo inteiro, por radiações penetrantes (raios X, 7 ou nêutrons). Desse modo, 

o sangue circulante e os linfócitos do corpo são irradiados de uma maneira razoavelmente uniforme e a 

amostra de sangue posteriormente coletada é então representativa da população de linfócitos de um modo 

geral. 

Na contaminação interna por radionuclídeos, o método pode se aplicar somente aos raros casos 

de radionuclídeos que se distribuem uniformemente pelo corpo. Tal é o caso da contaminação por água 

tritiada, ou pela inalação de gás de trítio ( 3H), cuja distribuição se faz em todos os tecidos, através da água 

do corpo (Lloyd & cols., 1986). 

2.5 ESTIMATIVA DA DOSE 

A irradiação in vivo e in vitro dos linfócitos do sangue periférico produz freqüências semelhantes 

de aberrações cromossômicas por Gy, de modo que as freqüências de aberrações observadas em pessoas 

expostas podem ser relacionadas à- dose por comparação com uma curva de calibração do tipo dose-

resposta produzida in vitro (Lloyd & Purrott, 1981). 

2.5.1 Número de células analisadas 

As estimativas de dose possuem limites de confiança baseados no número de células analisadas 

e na freqüência que se está observando. A incerteza é reduzida se um maior número de células for 

analisado e/ou se a freqüência observada se apresentar elevada. 

Na prática, é correntemente aceito que a análise de 500 células é suficiente para as faixas de dose 

baixas, próximas ao limite mínimo detectável da técnica (Lloyd & Purrott, 1981; IAEA, 1986). 

A Tabela a seguir (2.2), extraída de publicação da IAEA (1986), exemplifica (para quatro 

estimativas de dose distintas) o efeito produzido nos respectivos intervalos de confiança ao se aumentar 

o número de células analisadas. Através desse exemplo, percebe-se que o fato de aumentar-se o número 

de células analisadas de 500 para 1000 não acarreta uma diminuição apreciável nas incertezas estatísticas. 
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Tabela 2.2 Efeito produzido no intervalo de confiança a 95% para 4 estimativas de dose, ao se elevar 

o número de células analisadas (IAEA, 1986) 

Intervalo de confiança a 95 % (rad) 

Dose estimada 

(rad) 
Número de células analisadas 

Dose estimada 

(rad) 

200 500 1000 

10 
superior -- 34 25 

inferior — < 0,5 < 0,5 

25 
superior 61 50 40 

inferior 3 10 12 

50 
superior 87 71 64 

inferior 19 30 36 

100 
superior 135 121 113 

inferior 69 81 85 

2.5.2 Curvas de calibração in vitro 

Resultados experimentais, obtidos pela maioria dos pesquisadores do assunto (ver, p. ex., Lloyd 

& Edwards, 1983), indicam que as curvas de calibração in vitro para as radiações de baixo LET se 

ajustam melhor a uma função matemática linear-quadrática, da forma: 

Y = aD + P D 2 (2-D 

onde D é a dose, Y é a freqüência de aberrações (dicêntricos + anéis cêntricos, ou apenas dicêntricos) 

e a e j 3 são constantes para cada método experimental. Essa função é consistente com a hipótese de que 

as duas lesões (quebras cromossômicas) necessárias para originar um dicêntrico podem resultar de um ou 

de dois eventos primários de ionização. As duas lesões, uma em cada cromossoma, devem ocorrer 

temporal e espacialmente próximas, numa região definida como alvo, dentro do qual devem ser produzidas 

duas lesões (quebras duplas), uma em cada dupla hélice de DNA de cada um dos dois cromossomas ainda 

não duplicados do linfócito. A dimensão linear do alvo, ou zona de interação, é pequena, geralmente 

considerada inferior a 0,1 ¿mi (IAEA, 1986). 

Para as radiações de baixo LET, esparsamente ionizantes, os eventos de ionização ao longo do 

percurso do elétron primário ocorrem distantes uns dos outros, cada um atuando independentemente dos 
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outros, já que a probabilidade de ocorrência de dois eventos dentro do mesmo aívo é baixa (IAEA, 1986). 

Essa é a base da componente quadrática para a freqüência de rearranjos cromossômicos. Nas doses mais 

altas, a maioria dos dicêntricos deve ser produzida por dois eventos primários de ionização distintos, 

oriundos de fótons distintos, já que existe uma maior probabilidade de interação entre as lesões. Desse 

modo, a freqüência é proporcional ao quadrado da dose (/3D2), refletindo a interação entre as lesões 

(Lloyd & Purrott, 1981). 

Alguns dicêntricos, entretanto, podem ser produzidos por um único evento primário de ionização, 

ou seja, por um mesmo fóton, de modo que a freqüência é linearmente proporcional à dose (aD). Apenas 

no final de sua trajetória, quando um elétron já perdeu a maior parte de sua energia e foi desacelerado, 

ele pode produzir um rastro de ionizações bastante denso. Dentro desse rastro, as ionizações não mais 

atuam independentemente, e as duas quebras podem ser produzidas por ionizações de um mesmo rastro 

(Auerbach, 1976). Tal fato adiciona uma componente linear à equação (aD), que é independente da taxa 

de dose e do prolongamento ou fracionamento da exposição (Wolff, 1991). Tal componente predomina 

nas doses mais baixas. 

Para as radiações de alto LET, densamente ionizantes, existe uma probabilidade elevada de serem 

as duas quebras cromossômicas produzidas em conseqüência dos eventos de uma mesma partícula 

ionizante, o que resulta numa relação dose-freqüência das aberrações do tipo linear (Y=aD) (Lloyd & 

Purrott, 1981). Curvas de calibração in vitro para fragmentos acêntricos (em excesso) também seguem 

o formato linear, já que a maioria dos mesmos se origina de apenas uma quebra cromossômica (Wolff, 

1991). 

2.6 EXPOSIÇÕES PROLONGADAS E/OU FRACIONADAS 

O prolongamento e/ou fracionamento da exposição pode produzir uma freqüência menor de 

aberrações do que a esperada se a irradiação fosse aguda, com a mesma dose. Para as radiações de alto 

LET, cujas curvas dose-resposta são aproximadamente lineares, não se esperam efeitos de taxa de dose 

nem de fracionamento (Wolff, 1991). 

Para as radiações de baixo LET, entretanto, o coeficiente do termo quadrático (/?) da equação 

linear-quadrática (Eq. 2.1) fica reduzido com o prolongamento ou fracionamento da exposição. Esse termo 

representa a produção das aberrações oriundas de fótons distintos, que pode ser modificada pelos 

mecanismos de reparo. Tais mecanismos teriam tempo para operar durante o curso de uma exposição 

prolongada ou no período entre as frações intermitentes de uma exposição aguda, restituindo as lesões e 

tornando-as incapazes de interagir com as lesões produzidas por ionizações subseqüentes. Segundo Wolff 

e cols. (1990), as quebras cromossômicas produzidas por uma fração de irradiação já se encontram 
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reparadas 3 horas após a irradiação, não interagindo com as quebras cromossômicas induzidas por uma 

segunda fração dada 3 horas depois. 

Assim, se a exposição é prolongada, a contribuição das aberrações resultantes de fótons distintos 

diminui, aproximando-se o termo /3D2 de zero. Por outro lado, a contribuição das aberrações oriundas de 

um mesmo fóton, representada pelo termo aD, não é afetada se a irradiação é realizada cronicamente ou 

fracionada. Dessa maneira, recomenda-se, na literatura, que, nas estimativas de dose para os casos de 

exposições prolongadas e/ou fracionadas, se utilize apenas o termo aD da curva de calibração, se a curva 

houver sido produzida por irradiações agudas (Wolff, 1991). 

2.7 EXPOSIÇÕES NÃO-UNIFORMES 

Nos casos em que uma superexposição aguda acidental a radiações ionizantes de baixo LET é 

uniformemente distribuída pelo corpo inteiro, a freqüência de dicêntricos fornece uma estimativa confiável 

da dose média no corpo. Na prática, entretanto, tais circunstâncias ideais nem sempre ocorrem, sendo 

usuais exposições não-uniformes, algumas vezes envolvendo apenas parte do corpo. Tal fato resultará na 

coleta de uma população de linfócitos não homogênea. A freqüência de dicêntricos resultante será menor, 

produzindo uma estimativa irreal da dose. 

A não-uniformidade da exposição produz uma freqüência de dicêntricos que não segue a 

distribuição de Poisson, ocorrendo, geralmente, uma super dispersão. Isso pode acontecer nas exposições 

parciais do corpo, porque os linfócitos nos tecidos fora do campo de irradiação não são atingidos. Nos 

casos de altas exposições localizadas, o número de células contendo aberrações será menor que o esperado 

numa exposição uniforme. Tais células irradiadas, no entanto, irão conter aberrações cromossômicas em 

número maior do que o esperado (Lloyd, 1978). 

Mesmo quando a exposição é uniforme na superfície da pele, a atenuação com a profundidade nos 

tecidos irá resultar numa variedade de doses sendo recebidas pelos linfócitos. Esse efeito será 

especialmente marcante para as radiações pouco penetrantes. Já para as radiações mais energéticas, tais 

como raios-X de 250 kVp ou os raios y do ^Co, 1 9 2Ir e 1 3 7Cs, tal efeito é suficientemente pequeno para 

que os dicêntricos apresentem uma distribuição aproximada à de Poisson (IAEA, 1986). 

2.7.1 Estimativa da dose na fração irradiada do corpo 

Foi proposto por Dolphin (1969) um método pelo qual a freqüência observada de aberrações pode 

ser usada para se estimar a dose na fração do corpo irradiada. Este método leva em conta a distribuição 

superdispersa de dicêntricos entre as células analisadas. A distribuição observada é considerada como a 

soma de (a) uma distribuição de Poisson, que representa a fração irradiada do corpo e (b) a fração 

restante, não irradiada. As células contendo aberrações terão estado, obviamente, na fração do corpo 

irradiada. As células normais, livres de aberrações, compreendem duas subpopuiações: as da fração não 
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exposta e as células irradiadas que constituem o primeiro termo (e"Yp) das séries de Poisson. 

O cálculo da freqüência de dicêntricos e anéis na fração do corpo irradiada (Yp) é feito através 

da seguinte equação: 

Yp (2.2) 

\~ e-rp N-n 

onde Yp é a variável a ser determinada, X é o número de dicêntricos e anéis observado, N é o número 

de células analisadas e r^ é o número de células livres de aberrações. 

Para solucionar a equação, calcula-se primeiro o valor do segundo termo da equação. O cálculo 

de Yp será feito, então, por iterações, a partir de um valor inicialmente atribuído a Yp, até que o valor 

que se atribui a Yp melhor iguale o primeiro termo da equação ao valor previamente calculado para o 

segundo termo da equação. 

A dose média na fração do corpo irradiada pode ser então obtida comparando-se o valor de Yp 

com a curva de calibração. 

2.7.2 Cálculo da fração irradiada do corpo 

Ainda de acordo com o modelo acima proposto (Dolphin, 1969), a fração do corpo que foi 

irradiada (F) pode ser calculada a partir da seguinte equação: 

- F = flP M 

(f/P) 

onde f é a fração das células analisadas que foram irradiadas e que conseguiram sobreviver e p é a fração 

das células irradiadas que atinge a metáfase (é um fator de correção para morte interfásica e atraso 

mitótico, dependente da dose). 

O valor de f é calculado pela equação a seguir: 

v (2-4) 
/ = 

N Yp 

O valor de p é estimado por: 

Í2 S) 
dose calculada por Yp \ • / 

p = e 

onde D 0, para os linfócitos (Lloyd & cols., 1973), é igual a 3 Gy (para raios y) e 2,7 Gy (para raios-X). 
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2.8 TEMPO DE PERSISTÊNCIA DAS ABERRAÇÕES INSTÁVEIS NOS LINFÓCITOS 

Tem sido bem documentado que alguns linfócitos contendo aberrações cromossômicas instáveis 

continuam a existir na circulação periférica por muitos anos após uma irradiação. 

Um exemplo típico é o caso de sobreviventes das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki 

(Awa, 1990), nos quais ainda é possível a obervação de aberrações estáveis e instáveis nos linfócitos. 

Outro exemplo é o de pescadores japoneses expostos durante um teste de explosão de uma bomba 

termonuclear nas proximidades do atol de Bikini, em março de 1954. O acompanhamento citogenético 

destes indivíduos, realizado entre 13 e 28 anos após a exposição, mostrou que a incidência de dicêntricos 

e anéis céntricos apresentou uma gradual diminuição com o tempo, mas que a freqüência dos mesmos 

ainda se apresentava, ao final do período de acompanhamento, cerca de 3 vezes maior que a do grupo 

controle (Ishihara & Kumatori, 1983). 

De acordo com a IAEA (1986), considera-se que um atraso acima de umas poucas semanas entre 

a exposição e a coleta da amostra de sangue reduz a freqüência das aberrações instáveis. Em tais 

circunstâncias, são necessárias correções com o objetivo de se produzir uma estimativa mais realística da 

dose. Entretanto, existem apenas poucos dados na literatura, não permitindo os mesmos a dedução de um 

fator de correção confiável (IAEA, 1986). 

Foi sugerido por Lloyd e colaboradores (1980) que os linfócitos contendo aberrações 

cromossômicas instáveis desaparecem numa taxa exponencial com meia-vida de cerca de 3 anos. De 

acordo com tais autores, esta aproximação parece razoável quando o atraso na coleta de sangue é longo, 

como, por exemplo, de 5 ou mais anos. Entretanto, quando estão sendo investigadas superexposições 

acidentais, geralmente não ocorrem atrasos tão longos. Tipicamente, o atraso é da ordem de dias a 

semanas, e essa meia-vida de 3 anos não se aplicaria. 

Tal idéia de uma meia-vida de 3 anos para os linfócitos periféricos surgiu na literatura a partir 

de um número limitado de indivíduos acidentalmente irradiados, ou irradiados com propósitos 

terapêuticos, e que foram reexaminados com intervalos de tempo. A partir de tais casos, acredita-se que 

a freqüência de aberrações cromossômicas instáveis permaneça constante por algumas semanas, quando 

então diminuiria rapidamente, permanecendo nesse novo valor por um longo tempo. 

No caso de um acidente relatado por Preston e colaboradores (1974), envolvendo um indivíduo 

exposto ao w Co (1,4 Gy) de corpo inteiro (Brewen & cois., 1972), a freqüência de dicêntricos permaneceu 

razoavelmente constante até 5 semanas, quando então ocorreu uma queda acentuada na mesma, de tal 

maneira que aos 140 dias estava reduzida a cerca de 50% do valor inicial, permanecendo assim nesse 

novo patamar até 3 anos após o acidente. 

Um extensivo estudo do problema foi realizado por Buckton e cois. (1967 a e b; 1978; 1983), 

que, durante mais de 30 anos, reanalisaram um grupo de pacientes tratados com doses não-uniformes de 
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raios-X (15 Gy em 10 frações iguais) para espondiliíe anquilosante. Apesar de haver ocorrido uma queda 

acentuada na freqüência de aberrações no período inicial do acompanhamento, a vida média dos linfócitos 

para o período entre 1400 e 3400 dias foi estimada em 1600 dias, com uma correspondente meia-vida de 

3 anos para o desaparecimento dos linfócitos contendo aberrações instáveis (Buckton & cois., 1967a). 

Entretanto, no período inicial do acompanhamento, até 4 anos, a freqüência de dicêntricos reduziu-se a 

cerca de 10% da freqüência inicial média, que era de 0,33. Ao final de 30 anos, 1% das células ainda 

apresentava aberrações instáveis, valor esse que já havia sido atingido em torno dos 15 anos após o 

tratamento (Buckton, 1983). 

Num outro acompanhamento citogenético realizado durante 21 anos (Leonard & cols., 1988) em 

um indivíduo que recebeu em média cerca de 5 Gy de corpo inteiro de raios gama e nêutrons num 

acidente ocorrido em 1965, o tempo de vida dos linfócitos também foi estimado em 1600 dias. No 

entanto, a primeira amostra de sangue foi coletada quando já haviam decorrido 9 meses do acidente. 

Num estudo para medida da taxa de desaparecimento de linfócitos contendo fragmentos acêntricos 

em linfócitos de 25 mulheres tratadas com radioterapia localizada para carcinoma cervical, com doses de 

0,06 a 80 Gy, realizado por Norman e colaboradores (1965), foi estimado em 530 dias o tempo de vida 

média dos linfócitos. 

Recentemente, Lucas e colaboradores (1992b) estimaram em 3,8 anos a meia-vida dos linfócitos 

de uma mulher que, em 1985, incorporou acidentalmente água tritiada, recebendo uma dose de 0,4 Gy. 

Dada a considerável variação entre os limitados dados da literatura, a IAEA (1986) não fornece 

uma instrução firme para os casos de atrasos na coleta da amostra de sangue acima de algumas semanas. 

A IAEA (1986) reconhece que freqüências de dicêntricos não corrigidas irão subestimar a dose, mas 

acredita que a extensão da subestimativa pode depender de fatores particulares a cada indivíduo. 

Ainda recentemente, ocorreu um acidente radiológico em El Salvador, no qual 3 indivíduos se 

expuseram, de corpo inteiro, a doses elevadas de ^Co (IAEA, 1990). As estimativas de dose por 

dosimetria citogenética, a partir de culturas de linfócitos de cada indivíduo, iniciadas 35 dias após a 

exposição, indicaram doses médias iguais a 8,3 Gy (para um paciente que faleceu após 6 meses); 4,4 e 

3,2 Gy para os outros dois indivíduos (Littlefield & cols., 1991). Nos dois indivíduos com doses mais 

elevadas, foram reanalisadas, pelos mesmos autores, as freqüências de dicêntricos aos 123 e 143 dias após 

o acidente. Os resultados indicaram que, para o paciente cuja dose foi a mais elevada, a freqüência de 

dicêntricos, 143 dias depois, havia se reduzido para 40% da freqüência inicial, obtida 35 dias após a 

exposição. Já para o outro indivíduo reexaminado, a freqüência de dicêntricos manteve-se estável. 
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Capítulo 3 

ASPECTOS DA BIOLOGIA DOS LINFÓCITOS 

Os leucócitos são normalmente classificados em: (a) polimorfonucleares (ou granulócitos), que 

incluem os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos; e (b) mononucleares, que incluem os monócitos, os 

linfócitos e os plasmócitos (Guyton, 1991). 

Os linfócitos são células esféricas, pequenas, medindo geralmente 7 a 8 fim de diâmetro. 

Representam o segundo tipo mais abundante de leucócitos no sangue periférico, constituindo 20 a 35% 

dos leucócitos circulantes. São células migratórias, com capacidade de locomoção amebóide, que emigram 

do sangue para locais onde são necessárias (Bloom & Fawcett, 1977). 

Os linfócitos são agentes essenciais nas defesas imunológicas do corpo, em virtude da sua 

capacidade de gerar as células formadoras de anticorpos e as efetoras da imunidade mediada por 

células. 

Todos os linfócitos do sangue e da linfa possuem o mesmo modo característico de locomoção, não 

são fagocitários, não aderem a superfícies de vidro ou plástico e não respondem a estímulos quimiotáxicos 

(Florey, 1972). 

Os morfologistas classificaram tradicionalmente os linfócitos em pequenos, médios e grandes, de 

acordo com o diâmetro e a quantidade relativa de citoplasma. Tal convenção é arbitrária, já que a 

distribuição das freqüências dos diâmetros dos linfócitos não mostra três picos distintos. 

Os pequenos linfócitos são maioria absoluta no sangue e na linfa. Sabe-se, atualmente, que existem 

no sangue pelo menos duas categorias distintas de pequenos linfócitos, que diferem muito quanto à 

origem, duração de vida e potencialidades funcionais, mas estas duas classes (tipos T e B) de pequenos 

linfócitos não são morfologicamente distinguíveis. 

Atualmente, o termo "pequeno linfócito" refere-se a uma família de células que, embora sejam 

morfologicamente semelhantes, são fisiologicamente heterogêneas. Esse tipo celular inclui não apenas as 

duas classes principais de células, os linfócitos T e B, mas também, dentro dessas duas classes, os 

linfócitos individuais com capacidade de reconhecer antígenos diferentes e que podem variar no tempo 

de vida, na imunocompetência e na sensibilidade às radiações ionizantes e hormônios da supra-renal 

(Bloom & Fawcett, 1977). 
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3.1 LOCALIZAÇÃO 

Os linfócitos circulam no sangue e na linfa e habitam o sistema imunitário, que é constituído de: 

(a) órgãos linfóides específicos: 

-órgão linfóide primário: timo; 

-órgãos linfóides periféricos: linfonodos (também chamados de gânglios linfáticos), baço e 

amígdalas; 

(b) tecidos linfóides em órgãos não linfóides: lâmina própria dos tratos digestivo, respiratório e urinário; 

(c) linfócitos e plasmócitos nos tecidos conjuntivos e epiteliais; 

(d) linfócitos do sangue e da linfa. 

Hoje em dia é universalmente aceito que os linfócitos estejam sempre migrando entre os gânglios 

linfáticos, baço e tecidos conjuntivos, servindo-se da linfa e do sangue como via comum. 

3.2 SISTEMA VASCULAR LINFÁTICO 

A linfa é filtrada quando passa através dos seios dos gânglios linfáticos, de tal forma que é 

despojada de bactérias e de outros materiais estranhos pela atividade fagocitária dos macrófagos. A linfa, 

além de ser filtrada, sai dos gânglios linfáticos enriquecida em linfócitos. Os mesmos são conduzidos ao 

longo dos vasos linfáticos e finalmente desembocam no sangue por meio dos troncos linfáticos maiores, 

cujos principais são o dueto torácico e o dueto linfático direito. 

Em muitos tecidos e órgãos, excetuando-se o sistema nervoso central, cartilagem, osso, medula 

óssea, timo, dentes e placenta, os capilares sanguíneos são acompanhados por um plexo de capilares 

linfáticos paralelos. 

O sistema vascular linfático é um "sistema de drenagem", cujos vasos menores, os capilares 

linfáticos, terminam em fundo cego e conduzem um fluido claro, denominado linfa, a partir dos espaços 

extracelulares da periferia, o qual volta através de sucessivos vasos linfáticos maiores que finalmente 

convergem em duetos linfáticos (dueto torácico e o dueto linfático direito), confluentes com as grandes 

veias na base do pescoço. 

Ao longo do curso dos vasos linfáticos situam-se acumulações encapsuladas de tecido linfóide, 

compreendendo pequenos órgãos, denominados linfonodos ou gânglios linfáticos. A corrente de linfa 

entrando nos gânglios, via vasos linfáticos aferentes, abre-se dentro deles, perfundindo-se através de um 

sistema labiríntico de diminutos canais revestidos por endotélio e células fagocitárias. A linfa, então, sai 

do linfonodo através dos vasos linfáticos eferentes. Exposta a um enorme número de fagocitos, é limpa 

de matéria estranha quando é filtrada pelos linfonodos (Bloom & Fawcett, 1977). 

Muitos linfócitos que entram nos linfonodos a partir do sangue e outros que se originam da 

linfopoese dentro do linfonodo, são adicionados à linfa eferente e são, assim, levados de volta à corrente 
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sanguínea. 

A principal função do sistema vascular linfático é fazer voltar ao sangue o fluido e a proteína 

plasmática que escapam da circulação; fazer retornar ao sangue os linfócitos do reservatório recirculante; 

e adicionar ao sangue imunoglobulinas (anticorpos) formadas nos linfonodos. 

3.3 CITOLOGIA DOS LINFÓCITOS 

Os linfócitos possuem um núcleo esférico ou ligeiramente chanfrado, intensamente corável, 

contendo um nucléolo. Possuem apenas uma borda estreita de citoplasma. Em micrografias eletrônicas, 

exibem um complexo de Golgi muito pequeno, um par de centríolos e pouquíssimas mitocôndrias. Os 

linfócitos que circulam no sangue contêm poucos ribossomas livres, não possuindo retículo endoplasmático 

(Bloom & Fawcett, 1977). 

Os linfócitos periféricos humanos representam uma população de células quase exclusivamente 

no estágio pré-sintético do ciclo celular (fase G0), no qual as atividades bioquímicas e fisiológicas estão 

suprimidas (Natarajan & Obe, 1982). 

Quando se examinam, em esfregaços, células de um dueto linfático principal de um animal 

normal, cerca de 90% ou mais das mesmas são constituídas de pequenos linfócitos. As restantes são 

maiores e variam consideravelmente de tamanho (Florey, 1972). 

Na prática, é possível estabelecer-se uma distinção satisfatória entre a grande maioria das células, 

que é de pequenos linfócitos e possui aspectos morfológicos relativamente uniformes, e a minoria de 

células, que são maiores. Além dos aspectos morfológicos, existe uma importante diferença funcional: 

quando se estudam os linfócitos em culturas de curto prazo in vitro, são apenas as células médias e as 

maiores as que eventualmente sintetizam DNA e se dividem. Em tais condições, os pequenos linfócitos 

não se dividem. Apenas 0,2%, ou menos, dos linfócitos periféricos duplicam seu DNA. Tais células dão 

origem às raras mitoses encontradas no sangue periférico. Tais linfócitos grandes (linfoblastos) 

representam provavelmente linfócitos T e B ativados (Natarajan & Obe, 1982). 

Como os pequenos linfócitos podem ser estimulados a se dividir em culturas in vitro pela ação 

de substâncias com atividade mitogênica, são células nas quais se podem observar os cromossomas, sendo 

utilizadas nas análises citogenéticas humanas. Assim, são os pequenos linfócitos as células importantes 

na dosimetria citogenética. 

De acordo com a classificação convencional dos linfócitos, em pequenos (4 a 7^m), médios (7 

a 11/un) e grandes (11 a 15 jum), os linfócitos do sangue são representados apenas por células pequenas 

e médias; os da linfa incluem uma proporção variável de células grandes, enquanto que os órgãos e 

tecidos linfóides contêm todo o espectro de dimensões celulares (Bloom & Fawcett, 1977). 
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Atualmente, há boas evidências de que os linfócitos grandes resultam da transformação de 

pequenos linfócitos em linfoblastos, os quais podem, por sua vez, gerar pequenos linfócitos. Existem 

provas de que os linfócitos grandes e médios, na linfa, se originam de divisão celular nos gânglios 

linfáticos (Florey, 1972). 

O destino desses linfócitos grandes, após a entrada na corrente sanguínea, foi determinado em 

experimentos auto-radiográficos marcando primeiro seu DNA com timidina tritiada. Alguns se dividem 

para formar pequenos linfócitos, mas, em camundongos pelo menos, esse processo ocorre apenas em 

escala muito pequena. Foi observado que muitos dos restantes deixam rapidamente a corrente sanguínea, 

penetram nos tecidos, especialmente nas submucosas do intestino, e se desenvolvem em células 

identificadas pelo microscópio comum como plasmócitos (Florey, 1972). 

O pequeno linfócito é anômalo no sentido de que é uma célula que não se divide, mas que morre 

muito facilmente quando submetida a irradiação. Geralmente, as células mais radiossensíveis mostram uma 

grande atividade mitótica, como as células da medula óssea e as células do epitelio intestinal. 

3.4 FISIOLOGIA DOS LINFÓCITOS 

Os termos linfócitos "T" e "B" referem-se a dois tipos funcionalmente distintos de pequenos 

linfócitos que circulam no sangue e na linfa e habitam os tecidos linfóides periféricos. 

Embora os linfócitos T não possam ser distinguidos dos linfócitos B pelas microscopias ótica ou 

eletrônica de transmissão, provou-se recentemente, com o microscópio eletrônico de varredura, que na 

espécie humana os linfócitos T circulantes no sangue são menores em tamanho (4 a 5 /im de diâmetro 

médio) e possuem uma superfície relativamente lisa quando comparados aos linfócitos B, que são maiores 

(5,8 fim de diâmetro médio) e recobertos por miríades de microvilosidades (Bloom & Fawcett, 1977). 

No homem, uma grande proporção de linfócitos T, possivelmente todos eles, combinam-se com 

eritrocitos de carneiro, formando agrupados característicos ou rosetas (Hardisty & Weatherall, 1982). A 

formação espontânea de rosetas parece fornecer um teste clínico de confiança para a avaliação do tamanho 

da população de células T em pacientes humanos (Natarajan & Obe, 1982). 

3.4.1 A resposta imune 

Os linfócitos têm a capacidade de reconhecer macromoléculas em vírus, em bactérias ou na 

superfície de outras células que tenham padrões químicos diferentes dos constituintes normais do indivíduo 

em questão. São capazes de estabelecer contra tais organismos uma reação defensiva específica, a resposta 

imune. 

Durante a formação do sistema imune, e talvez por toda a vida, os linfócitos estão sempre 

surgindo, cada um geneticamente programado para responder a um número limitado de antígenos ou, 
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talvez, a um único antfgeno. Assim, a versatilidade do sistema imunitário em neutralizar inúmeras 

substâncias endógenas ou exógenas, reside em uma população de linfócitos, todos idênticos do ponto de 

vista morfológico, mas cada um dotado da capacidade de reagir a um antfgeno diferente. 

Após o primeiro encontro com o antfgeno adequado (resposta primária), o linfócito é estimulado 

e sofre uma série de alterações morfológicas e bioquímicas (transformação em linfoblasto), que resulta 

em proliferação e diferenciação. A proliferação leva a um aumento da população de células pertinentes 

(expansão clónica, com' amplificação da resposta). A diferenciação resulta no aparecimento não só de 

células efetoras como de células da memória. As células efetoras (linfócitos ativados e plasmócitos) são 

os instrumentos de neutralização do antfgeno. Os linfócitos de memória retornam ao estado inativo, de 

pequenos linfócitos, sendo potencialmente capazes de desencadear uma resposta imune com maior 

eficiência, após novo contato com o antfgeno para o qual são específicos (resposta secundária) (Natarajan 

& Obe, 1982). 

A neutralização do antfgeno está baseada em dois mecanismos diferentes: (a) nas chamadas 

respostas imunológicas celulares, como aquelas desencadeadas pelo transplante de tecidos estranhos ou 

infecção por fungos, surgem clones de linfócitos (linfócitos destruidores ou citotóxicos), que diminuem 

a viabilidade das células estranhas e as atacam, ou diretamente, ou pela liberação de fatores tóxicos 

inespecíficos; (b) nas respostas imunológicas humorais, como aquelas evocadas pela maioria dos antfgenos 

bacterianos, os linfócitos e plasmócitos sintetizam e liberam proteínas (anticorpos), que se combinam 

especificamente com o antfgeno (Bloom & Fawcett, 1977). 

Embora a reação imune celular e a secreção de anticorpos possam ocorrer após introdução de um 

único antfgeno, elas representam, respectivamente, a atividade das duas classes de linfócitos 

funcionalmente diferentes, referidas como linfócitos T ou timo-dependentes e linfócitos B ou bursa-

dependentes. Os linfócitos T foram precondicionados sob influência do timo para responder ao antfgeno 

diferenciando-se em linfócitos citotóxicos. Os linfócitos B, por outro lado, adquiriram, sob a influência 

de um órgão ainda desconhecido nos mamíferos, a capacidade de responder ao antfgeno diferenciando-se 

em linfócitos secretores de anticorpos e em plasmócitos. Nas aves, o local de produção ou 

precondicionamento dos linfócitos B é a bursa de Fabricius, um divertículo da cloaca semelhante ao 

apêndice (Bloom & Fawcett, 1977). 

Linfócitos T representam diferentes subpopulações que possuem diferentes funções, localizações, 

graus de maturidade, tempos de vida e marcadores de superfície. Os principais tipos de linfócitos T são 

as células T citotóxicas, as células T supressoras, os linfócitos T "helper" e as células T de memória (Ham 

& Cormack, 1979). 

- 3 4 -



3.4.2 Estímulo por agentes mitogênicos 

Além do antígeno, um grupo de substâncias, comumente chamadas agentes mitogênicos, estimula 

linfócitos, induzindo sua transformação em linfoblastos ativamente proliferantes. Os agentes mitogênicos 

incluem uma variedade de substâncias extraídas de plantas ou sementes, constituintes de bactérias ou 

produtos de seu metabolismo, e soro antilinfocitário, produzido por animais imunizados com linfócitos 

exógenos. 

Um dos agentes mitogênicos mais comumente utilizado em citogenética é a fitohemaglutinina 

(PHA), uma lectina extraída de feijão vermelho (Phaseolus vulgaris). Ela estimula exclusivamente os 

linfócitos T. Provavelmente, sob a influência dos linfócitos T estimulados, as células B também sejam 

estimuladas em tempos mais tardios (Natarajan & Obe, 1982). 

Os primeiros eventos após a adição de PHA a uma cultura de pequenos linfócitos (15 min) são 

a atividade endocitária aumentada e a síntese elevada de RNA (15 a 30 min). Logo em seguida, o nucléolo 

começa a aumentar de tamanho (4 h). De 24 até 36 horas, o núcleo torna-se mais eucromático e o volume 

celular aumenta. A célula começa a síntese de DNA, entrando na fase S do cicio celular, que leva de 6 

a 10 horas. Ela entra então na fase G2, caracterizada por RNA ativo e síntese proteica. Ao final de G2, 

que leva de 2 a 4 horas, o linfócito quadriplicou seu volume e entra na mitose (Bloom & Fawcett, 1977). 

Em culturas de linfócitos estimulados pela PHA em meio Ham F-10, os primeiros picos de 

atividade mitótica ocorrem em torno de 44 e 49 horas após o início da cultura (Natarajan & Obe, 1982). 

3.5 SISTEMA IMUNITÁRIO 

Os vários componentes do sistema imunitário são mantidos em comunicação por um contínuo 

tráfego de linfócitos, semelhante a um exército móvel sempre patrulhando o corpo. 

Tecido linfóide e órgão linfóide definem regiões do corpo nas quais os linfócitos, com ou sem 

plasmócitos associados, representam o principal constituinte celular. 

Os nódulos linfóides são conjuntos de células compactos e circunscritos dentro do tecido linfóide 

difuso. Eles são tipicamente encontrados no córtex de linfonodos, na periferia da polpa branca do baço 

e na lâmina própria dos tubos digestivo e respiratório. Eles são muito numerosos nas amígdalas, placas 

de Peyer e apêndice. 

Devido à capacidade de locomoção amebóide dos linfócitos, e sua tendência em congregarem-se 

nos locais onde são necessários, o número de linfócitos no tecido conjuntivo é bastante variável, 

dependendo das condições locais. No tecido conjuntivo normal, os linfócitos estão presentes apenas em 

pequeno número. Podem aí se diferenciar em plasmócitos, que sintetizam anticorpos contra o antígeno 

estimulante (Bloom & Fawcett, 1977). 
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3.5.1 Timo 

O timo é o úníco órgão linfóide primário até agora identificado em mamíferos. É ura órgão 

mediano, situado no mediastino superior, anteriormente aos grandes vasos que emergem do coração. E!e 

estende-se do saco pericárdico para a raiz do pescoço. 

O timo atinge seu maior peso relativo no fim da vida fetal, porém seu peso absoluto continua a 

aumentar, alcançando 30 a 40 g na época da puberdade. Ele então começa a sofrer uma involução com 

a idade, que progride rapidamente, até que, no adulto, o órgão seja, em grande parte, substituído por 

células adiposas, mas não por completo. A produção de linfócitos diminui. Na verdade, a involução etária 

do timo começa na primeira infância, se for tomada a redução relativa do timo como o índice da atividade 

funcional em declínio. 

Experimentos de timectomia em roedores adultos que foram destituídos de sua população linfóide 

mostram que o timo mantém sua competência funcional por toda a vida e pode readquirir total capacidade 

linfopoética. No homem, deve ocorrer o mesmo, embora ainda não demonstrado (Bloom & Fawcett, 

1977). 

O timo é indispensável ao desenvolvimento de uma classe de linfócitos que é responsável pela 

resposta imune a homoenxertos, fungos, alguns microorganismos e certos vírus. A grande maioria dos 

linfócitos localizados no timo é funcionalmente inerte. Há evidências de que linfócitos tímicos ficam 

imunocompetentes quando se movem para o sangue ou órgãos linfóides periféricos, mas o mecanismo que 

inicia tal diferenciação adicional é desconhecido. 

Os linfócitos tímicos são morfologicamente indistinguíveis dos linfócitos do sangue, linfa e órgãos 

linfóides periféricos. O linfócito tímico deve ser considerado como possuindo propriedades funcionais 

diferentes daquelas do linfócito (T) timo-dependente periférico, mas provavelmente representa o precursor 

imaturo das células T (Bloom & Fawcett, 1977). 

Em suspensões de células tímicas, só uma pequena parte dos pequenos linfócitos tímicos parece 

ser capaz de transformação após interação com a fitohemaglutinina. 

Após deixar o timo, entrando na corrente sanguínea (ao atravessarem as paredes das vénulas pós-

capilares), os linfócitos tornam-se imunocompetentes. Seu tempo de vida é desconhecido, mas, após 

interagirem com o antígeno, eles podem originar células de memória, que têm a morfologia de pequenos 

linfócitos e um tempo de vida, no homem, de até vários anos (Wintrobe, 1974). 

Em roedores neonatos, o timo desenvolveu-se completamente, porém a população periférica de 

linfócitos timo-dependentes ainda hão foi estabelecida. O aparecimento dessa população é, portanto, 

impedido pela remoção do timo. Uma vez que a periferia tenha sido colonizada com linfócitos T, a 

timectomia não é mais seguida por uma grande deficiência de respostas imunocelulares, a menos que o 

estoque periférico de linfócitos timo-dependentes seja destruído por irradiação corpórea total e subletal. 
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Em outros mamíferos, incluindo o homem, o sistema imunitário está completamente maduro ao 

nascimento e, portanto, menos dependente da integridade do timo. 

As células sanguíneas primitivas, que se originam do saco vitelino no embrião, ou da medula 

óssea durante a vida pós-natal, migram para o timo e lá se diferenciam em linfócitos. O timo deve 

fornecer aos precursores celulares primitivos um ambiente caracteristicamente favorável à diferenciação 

em linfócitos timo-dependentes periféricos. O timo, portanto, colonizaria o sistema imunitário com 

linfócitos capazes de expressar as funções imunes timo-dependentes (Bloom & Fawcett, 1977), 

O tempo de vida intratímica de pequenos linfócitos recém-formados é muito curto (2 a 3 dias). 

Depois, os linfócitos morrem dentro do órgão, ou emigram do timo, entrando na corrente sanguínea pelas 

paredes das vénulas pós-capilares. Após a morte no timo, os linfócitos são destruídos por macrófagos. 

Os linfócitos que deixam o timo dirigem-se para as chamadas regiões timo-dependentes dos órgãos 

linfóides periféricos, isto é, o córtex interno dos linfonodos, as bainhas linfóides periarteriais do baço, 

as áreas internodulares das amígdalas, do apêndice, e das placas de Peyer. Todas essas regiões 

representam a porta de entrada de linfócitos sanguíneos para as estações periféricas do sistema imune e 

para os locais em que os linfócitos timo-dependentes estão preferencialmente concentrados (Bloom & 

Fawcett, 1977). 

3.5.2 Gânglios linfáticos 

Os linfonodos ou gânglios linfáticos são pequenos órgãos que ocorrem em série ao longo do curso 

de vasos linfáticos. 

Os linfonodos ocorrem geralmente em grupos, em cadeias de 2 a 12. Podem ser encontrados atrás 

da cabeça e pescoço, embaixo das mandíbulas, espalhados por toda a região pré-vertebral, ao longo de 

dois grandes vasos sanguíneos das cavidades torácica e abdominal, entre os folhetos do mesentério, e no 

tecido conjuntivo frouxo da axila e virilha. 

A linfa chega ao linfonodo através dos vasos linfáticos aferentes e deixa o mesmo através dos 

vasos linfáticos eferentes. O linfonodo consiste basicamente em um parênquima de tecido linfóide, 

atravessado por vasos linfáticos especializados, denominados seios linfáticos. Um corte de linfonodo 

mostra uma região mais externa, o córtex, dividido em córtex externo e córtex profundo, e uma região 

mais interna, a medula, constituída pelos cordões medulares. Provavelmente, os linfonodos também são 

colonizados por células que surgiram do timo ou da medula óssea. Os linfócitos tímicos alojam-se 

especificamente no córtex profundo. Os linfócitos originários da medula óssea ficam distribuídos por todo 

o córtex e a medula (Bloom & Fawcett, 1977). 

Acredita-se que o parênquima dos linfonodos consista em uma área timo-dependente, o córtex 

profundo, e uma área bursa-dependente, que inclui os cordões medulares e o córtex externo com seus 
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centros germinativos. O córtex profundo é a principal área de tráfego do linfonodo. A grande maioria dos 

linfócitos recirculantes é timo-dependente. 

A atividade linfopoética de um linfonodo quiescente parece ser discreta. De fato, 75% dos 

linfócitos dos nódulos mesentéricos do rato pertencem à variedade de linfócitos de vida longa. Os únicos 

locais de proliferação de linfócitos nos linfonodos são os centros germinativos, mas o destino dos 

linfócitos produzidos nessas estruturas não é ainda conhecido (Bloom & Fawcett, 1977). 

Na realidade, só uma fração muito pequena dos pequenos linfócitos que emergem com a linfa 

eferente surge da divisão de precursores no linfonodo. A grande maioria (95%) é derivada da corrente 

sanguínea. Esses linfócitos pertencem ao fundo recirculante e penetram no linfonodo através do endotéíio 

das vénulas pós-capilares no córtex profundo. Logo após, eles migram para a linfa dos seios e deixam o 

órgão através dos vasos linfáticos eferentes. O destino do pequeno componente do fundo recirculante que 

consiste em linfócitos B é pouco conhecido. As células B recirculam em uma velocidade mais lenta que 

as células T, ou porque elas próprias são lentas, ou porque estão, de algum modo, separadas da via 

principal de recirculação (Bloom & Fawcett, 1977). 

3.5.3 Baço 

O baço é um órgão abdominal, situado abaixo do diafragma, revestido em grande parte pelo 

peritônio visceral. Ele é um filtro complexo, interposto na corrente sanguínea. Está relacionado com a 

remoção de material particulado e de células degeneradas da corrente sanguínea e ainda com a defesa 

imune contra antígenos vindos no sangue. Contém uma grande quantidade de tecido linfóide e possui um 

tipo peculiar de vaso sanguíneo que permite ao sangue circulante entrar em contato com grande número 

de macrófagos. Tem grande importância fisiológica na resposta imune a bactérias, vírus e macromoléculas 

estranhas que tenham invadido a circulação. 

Num corte histológico, são visíveis áreas cinzas, alongadas e arredondadas, de 0,2 a 0,7 mm de 

diâmetro. No conjunto elas compõem a polpa branca, que consiste em tecido linfóide. Estão distribuídas 

por toda a polpa vermelha, uma massa gelatinosa vermelha-escura, que consiste em uma trama de vasos 

sanguíneos de grande calibre e de um tecido que ocupa os espaços entre eles. 

A polpa branca forma as bainhas linfóides periarteriais ao redor das artérias. Os linfócitos do 

fundo recirculante deixam o sangue dos seios para entrar nas bainhas linfóides periarteriais. Em muitos 

locais ao longo de seu curso, as bainhas contêm centros germinativos. Embora tanto as bainhas linfóides 

periarteriais quanto os centros germinativos consistam em tecido linfóide, eles diferem em seu significado 

fisiológico. As primeiras, de fato, consistem predominantemente em linfócitos que pertencem ao fundo 

recirculante, enquanto que os centros germinativos são estruturas bursa-dependentes. 

Os linfócitos esplénicos são, em parte, de origem tímica (linfócitos T) e em parte surgem da 
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medula óssea. Esses últimos são possivelmente pré-condicionados no análogo da bursa das aves, 

deconhecido nos mamíferos (linfócitos B). 

Apenas uma pequena fração dos linfócitos que deixam o baço através de veias surge da divisão 

de células precursoras naquele órgão. Uma grande parte dos linfócitos esplénicos pertence ao fundo 

recirculante, estando eles especificamente localizados nas bainhas linfóides periarteriais. Os linfócitos T, 

recirculando rapidamente, localizam-se próximos às artérias, enquanto que as células B, migrando 

devagar, assumem uma posição mais periférica nas bainhas linfóides periarteriais. Portanto, acredita-se 

que as bainhas linfóides periarteriais se constituam de uma região central timo-dependente e de uma região 

periférica bursa-dependenté (Bloom & Fawcett, 1977). 

O tempo de trânsito dos linfócitos recirculantes através do baço é muito curto, de 2 a 3 horas 

(Brobeck, 1980). 

3.6 ORIGEM DOS LINFÓCITOS 

O principal tecido hematopoiético dos mamíferos adultos é a medula óssea, que produz eritrocitos, 

plaquetas, leucócitos polimorfonucleares e mononucleares. Até um certo tempo atrás, supunha-se que a 

maior parte dos leucócitos mononucleares, particularmente os linfócitos, se formasse nos órgãos linfóides 

(linfonodos, baço e timo). Na verdade, muitos dos linfócitos são formados na medula óssea e apenas 

secundariamente surgem nos órgãos linfóides. 

A medula óssea ocupa as cavidades medulares dos ossos longos por todo o esqueleto, as 

esponjosas das vértebras, encontra-se nas costelas, no esterno e nos ossos chatos da pelve. Em conjunto, 

representa de 3 a 6% do peso corporal. Na época do nascimento, quase todos os ossos contêm medula 

vermelha hematopoética profundamente ativa. Após o nascimento, em algumas partes do esqueleto, 

decresce o número de células formadoras de sangue e aumenta a quantidade de células adiposas na 

medula. Nos adultos, á medula dos ossos das extremidades é composta principalmente por células 

adiposas, enquanto a medula vermelha hematopoética ativa persiste nas vértebras, costelas, esterno e crista 

ilíaca. Em resposta à uma necessidade incomum de células sanguíneas, a medula adiposa pode recuperar 

seu potencial hematopoiético. 

Na Histologia, a origem e as interrelações das células sanguíneas têm sido alvo de várias teorias 

e controvérsias. De acordo com Bloom & Fawcett (1977), existiria apenas uma única célula-tronco 

pluripotencial (cerca de uma célula-tronco pluripotencial por mil células medulares), que se diferenciaria 

em células unipotenciais distintas para granulopoese, eritropoese, trombopoese e linfopoese. Essas células 

unipotenciais seriam auto-replicáveis e proliferariam rapidamente. Os monócitos seriam provenientes de 

uma célula-tronco da série dos granulócítos ou teriam uma célula tronco unipotencial própria. A Figura 

3.1 ilustra uma hipótese para a diferenciação dos linfócitos, de acordo com Bloom & Fawcett (1977). 
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Célula-tronco 
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Plasmócito 
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unipotencia! 
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(linfócitos grandes) 

Linfócito 
médio 

Linfóctto 
pequeno 

fitohemaglutinina 
ou antigeno 

Figura 3.1 Esquema da origem e diferenciação dos linfócitos, adaptado de Bloom & Fawcett (1977). 

Outra corrente (Roitt & cols., 1989) acredita que todas as células do sistema imune surgem de 

células primitivas pluripotenciais, através de duas linhagens principais de diferenciação celular: (a) 

diferenciação em células progenitoras mielóides, que originam os granulócitos, as plaquetas e os 

monócitos; e (b) diferenciação em células progenitoras linfóides, que originam os linfócitos e os 

plasmócitos. 

Provavelmente, a medula óssea é o maior local de proliferação dos precursores de pequenos 

linfócitos. Estudos de transplante de medula têm demonstrado que os linfócitos originários da medula são 

capazes de repopular o timo, o baço e os linfonodos. Há evidências de que os linfócitos formados na 

medula têm um papel imunológico diferente da ação daqueles formados no timo. A medula óssea não 

pertence ao sistema imunitário, mas representa a única fonte de células primitivas precursoras de linfócitos 

no final da vida fetal e na vida pós-natal. 
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Os linfócitos se desenvolvem a partir de precursores celulares primitivos, surgidos do saco vitelino 

no embrião, ou da medula óssea no adulto, e que migram através da corrente sanguínea para o timo e para 

uma estrutura desconhecida nos mamíferos, análoga à bursa de Fabricius das aves. Sob a influência do 

timo e do equivalente à bursa, esses precursores celulares primitivos sofrem proliferação antígeno-

independente e se diferenciam em linfócitos imunocompetentes T e B, respectivamente. Esses voltam a 

entrar na corrente sanguínea e vão colonizar os linfonodos, o baço e os tecidos conjuntivos do corpo. 

Durante a vida pós-natal, a medula óssea torna-se a fonte de precursores celulares primitivos. A 

diferenciação das células primitivas em linfócitos T ocorre no timo, um órgão Ünfóide primário. Nas aves, 

a diferenciação de células primitivas em linfócitos B ocorre na bursa de Fabricius, enquanto que, em 

mamíferos, o análogo da bursa ainda não foi identificado, e talvez não exista como entidade anatômica 

distinta. Tanto no timo quanto na bursa de aves (ou no seu equivalente desconhecido em mamíferos), os 

precursores celulares primitivos sofrem proliferação e diferenciação antígeno-indep endenté em linfócitos 

geneticamente programados para estabelecer um tipo específico de resposta imune após encontrar seu 

antígeno apropriado. Posteriormente, eles populan, o sangue e a linfa, são disseminados pelos tecidos 

conjuntivos do corpo e infiltram-se na maioria dos epitelios. Nos órgãos iinfóides secundários, os 

linfócitos T e B sofrem proliferação e diferenciação antígeno-dependenté, em células efetoras e de 

"memória". 

3.7 RECIRCULAÇÃO 

Existem dois padrões principais de migração de linfócitos pelo corpo: a migração lenta e a rápida. 

O movimento de células primitivas da medula óssea para o timo e a bursa e a colonização subseqüente 

dos órgãos linfóides periféricos são medidos em semanas, durante as quais as células sofrem etapas 

seqüenciais de diferenciação. Superposto a esse tráfego lento está um segundo tipo de fenômeno 

migratório, pelo qual pequenos linfócitos de vida longa movem-se rapidamente do sangue para os órgãos 

linfóides periféricos e para os tecidos, e, de volta ao sangue. Esse último processo, chamado recirculação, 

não envolve a proliferação de linfócitos e é medido em horas (Bloom & Fawcett, 1977). 

Grandes quantidades de linfócitos escapam continuamente dos gânglios linfáticos para a linfa, 

penetrando no sangue pelos duetos linfáticos maiores. A linfa do dueto torácico apresenta 

predominantemente pequenos linfócitos (90 a 95%). As outras células são linfócitos grandes, que não 

recirculam, mas que, possivelmente, representam precursores de plasmócitos a serem liberados no sangue, 

indo depois se localizar seletivamente na mucosa do tubo digestivo (Bloom & Fawcett, 1977). 

A recirculação é muito rápida, já que o tempo médio de trânsito dos pequenos linfócitos pelo 

sangue é de 10 minutos. O tempo de trânsito através dos linfonodos é de 15 a 20 h. Os linfócitos 

recirculantes não entram nem no timo nem na medula óssea (Bloom & Fawcett, 1977). 
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Os linfócitos recirculantes representam uma fração substancial da população corporal de pequenos 

linfócitos (cerca de metade dela, em ratos). A maioria dessas células, senão todas, é de vida longa. A 

grande maioria dos linfócitos recirculantes pertence ao tipo T (85% em camundongos), sendo os restantes 

linfócitos B (Bloom & Fawcett, 1977). No sangue humano, aproximadamente 70 a 80% dos linfócitos são 

células T maduras e 10 a 15% são células B maduras. Aproximadamente 5% dos linfócitos são células 

"nulas", não possuindo a presença de marcadores de superfície associados aos tipos T e B. Acredita-se 

que sejam células precursoras circulantes (Ross & cois., 1989). 

Não existem evidências de que os linfócitos penetrem diretamente dos gânglios linfáticos ao 

sangue, através das paredes dos vasos sanguíneos. Por outro lado, no baço, que filtra o sangue melhor 

do que a linfa, os linfócitos penetram e saem do tecido linfóide atravessando diretamente os vasos 

sanguíneos. 

O número de linfócitos que penetra diariamente no sangue foi estimado recolhendo-se a linfa dos 

duetos linfáticos de animais. No coelho (Hughes & cois., 1956) o número de células é suficiente para 

substituir todos os linfócitos cerca de 11 vezes por dia. Cálculos similares, baseados na produção do ducto 

torácico, mostraram que os linfócitos do sangue são também substituídos várias vezes por dia no homem 

e em outros animais, e.que a velocidade de substituição é mais rápida nos animais menores (Gowans, 

1966). 

Se grandes quantidades de linfócitos penetram continuamente no sangue pelos canais linfáticos, 

uma quantidade igual deve desaparecer continuamente do sangue. 

Sjõvall (1936) foi o primeiro a sugerir a hipótese de que os linfócitos que penetram no sangue a 

partir dos duetos linfáticos abandonam novamente o sangue, após poucas horas, voltando aos tecidos por 

diapedese. Dos tecidos, passam aos vasos linfáticos, e são devolvidos uma vez mais ao sangue. De acordo 

com essa hipótese, o rápido ciclo dos linfócitos sanguíneos seria mais aparente do que real, já que as 

mesmas células estariam continuamente desaparecendo do sangue e reaparecendo nele. 

A idéia de uma rápida ida e volta dos linfócitos ao sangue se baseou originalmente em 

experimentos nos quais a linfa era recolhida por canulação linfática. Mann & Higgins (1950) mostraram 

que, se a drenagem da linfa do ducto torácico de camundongos, sem anestesia, era continuada por mais 

que um dia, produzia-se uma queda considerável no número de linfócitos na linfa, apesar do volume de 

linfa drenada permanecer inalterado. 

Tal hipótese, de uma recirculação, foi posteriormente estudada transfundindo-se lentamente ao 

sangue de um rato, linfócitos obtidos do ducto torácico de camundongos de uma mesma familia. Tais 

transfusões davam lugar a um aumento substancial no número de linfócitos no ducto torácico do animal 

receptor. Quando se marcava o RNA dos pequenos linfócitos transfundidos, incubando as células in vitro 
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com adenosina tritiada (Gowans & Knight, 1964), as células marcadas, que haviam emigrado do sangue, 

podiam ser identificadas e contadas na linfa do dueto torácico por auto-radiografia. 

Dessa maneira, foi possível seguir a rota dos pequenos linfócitos marcados com tritio, depois de 

sua transfusão ao sangue. Comprovou-se que os pequenos linfócitos deixavam a corrente sanguínea 

passando através das paredes das vénulas pós-capilares no córtex dos gânglios linfáticos e nas placas de 

Peyer. As células marcadas se acumulavam então em grandes quantidades nas zonas dos gânglios que 

normalmente são ricas em pequenos linfócitos. Mais tarde eram detectados nos sinusóides linfáticos, de 

onde eram transportados pela linfa de volta ao sangue. Os pequenos linfócitos marcados eram encontrados 

também em concentrações elevadas na polpa branca do baço. No timo, encontravam-se apenas em 

quantidades triviais. Assim, os linfócitos transfundidos se achavam nas zonas nas quais estão normalmente 

os pequenos linfócitos, mas o timo estava excluído do processo de recirculação (Fíorey, 1972). 

3.8 TEMPO DE VIDA DOS PEQUENOS LINFÓCITOS 

O tempo de vida dos linfócitos ainda não foi bem determinado, embora já tenha sido bem estudado 

o tempo de vida de outras células do sangue. Os granulócitos, uma vez liberados pela medula óssea, 

permanecem de 4 a 8 horas no sangue circulante, e outros 4 â 5 dias nos tecidos. Os monócitos também 

possuem tempo de trânsito curto, de 10 a 20 horas no sangue, antes de irem para os tecidos, onde se 

transformam em macrófagos, que vivem de meses a anos, se não forem destruídos durante a atividade 

fagocftica. As plaquetas do sangue são totalmente substituídas aproximadamente a cada 10 dias. O tempo 

de vida dos eritrocitos é de cerca de 110 dias (Guyton, 1991). 

Acreditou-se, outrora, que os pequenos linfócitos tinham, no máximo, apenas uns poucos dias de 

vida. Tal fato se devia, em parte, a que os linfócitos morriam rapidamente quando se tentava cultivá-los 

in vitro e, em parte, pelo fenômeno de recirculação. Como, diariamente, um grande número de linfócitos 

chega ao sangue através da linfa, pensava-se que os mesmos possuíam vida bastante curta, sendo então 

substituídos pela proliferação dos linfócitos nos gânglios linfáticos. Atualmente, é universalmente aceito 

que os linfócitos estejam sempre migrando entre os gânglios linfáticos, baço e tecidos conjuntivos, 

servindo-se do sangue como via comum. 

Acreditou-se, também, que os linfócitos originavam-se quase que exclusivamente nos gânglios 

linfáticos e outros órgãos linfóides, ao passo que os outros leucócitos eram formados na medula óssea. 

Posteriormente, demonstrou-se que os linfócitos que penetram no sangue a partir dos duetos linfáticos não 

são todos recém-formados nos gânglios, como se acreditava outrora. Sabe-se, atualmente, que uma 

proporção substancial dos mesmos está apenas recirculando. 



Aquelas idéias iniciais acerca de um tempo de vida curto para os linfócitos mudaram como 

conseqüência de estudos sobre a incorporação e a persistência da radioatividade no DNA dos linfócitos, 

após a administração ao animal de precursores marcados de DNA (Ottesen, 1954). Tal autor foi o 

primeiro a sugerir que alguns linfócitos podiam ter uma vida longa. Deduziu a existência de duas 

populações de células mediante a administração de 32P a pessoas e observando a velocidade de 

desaparecimento da radioatividade no DNA isolado de linfócitos do sangue periférico. Estimou que cerca 

de 80% dos linfócitos teriam um tempo de vida de 100 a 200 dias. A outra população teria 2 a 3 dias de 

vida. 

Os primeiros estudos auto-radiográficos com timidina tritiada indicavam um longo perfodo de vida 

porque apenas poucos pequenos linfócitos se tornavam marcados no sangue ou na linfa, depois de 

pequenas doses administradas ao homem e a toda uma gama de cobaias. Assim, depois de uma infusão 

de 12 horas de timidina tritiada em camundongos, marcavam-se todos os linfócitos grandes e médios no 

canal torácico, mas apenas cerca de 1% dos pequenos linfócitos (Florey, 1972). 

Posteriormente, foram realizados estudos detalhados sobre a duração da vida dos linfócitos em 

camundongos, administrando-se ou uma infusão contínua, ou injeções repetidas de timidina tritiada 

(Robinson & cois., 1965). O objetivo era provar que o precursor radioativo estava disponível 

continuamente e que, em conseqüência, todas as células recentemente formadas que penetravam no sangue 

ou na linfa teriam que estar marcadas. Foi comprovado que se necessita de mais de 200 dias de infusão 

contínua para marcar cerca de 90% dos pequenos linfócitos no sangue periférico. Mesmo depois desse 

período, os 10% dos pequenos linfócitos permaneciam sem marcação. Portanto, esses 10% deviam ter 

sido formados antes que se iniciasse a infusão, 7 meses antes. 

Estudos sobre a cinética de desaparecimento de pequenos linfócitos marcados no sangue e na linfa, 

depois de ter sido interrompida a administração de timidina tritiada, sugerem que existem duas populações 

de pequenos linfócitos em camundongos: a primeira teria uma vida circulante menor que 14 dias, e a 

outra, circularia durante muitas semanas (Caffrey & cois., 1962; Robinson & cois., 1965). Foi estimado 

que cerca de 90% dos pequenos linfócitos do canal torácico dos camundongos pertencem à variedade de 

vida longa, enquanto que os valores correspondentes para o sangue, ganglios linfáticos e baço são, 

respectivamente, 66, 75 e 25% (Leavell & Thorup, 1969). 

Investigações em dois pacientes com leucemia linfocítica crônica, cujos linfócitos foram marcados 

com precursores radioativos, indicaram um tempo médio de vida de 85 dias. Alguns linfócitos 

apresentaram retenção mais longa, com meia-vida de 300 dias, possivelmente indicando tratar-se de uma 

subpopulação de células que sobrevivem por tempos mais longos (Leavell & Thorup, 1969). 

De acordo com Ham & Cormack (1979), as células T maduras, que recirculam, possuem vida 

longa. Entretanto, dentro do baço e do timo existem linfócitos menos maduros que não recirculam, são 
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de vida curta, e mantém ou aumentam a base da população de células T. São as chamadas células T 

amplificadoras. 

Segundo Wintrobe (1974), no homem, a maioria dos linfócitos circulantes são de vida longa. O 

tempo médio de vida (período intermitótico) dessas células foi estimado em 4,4 anos, podendo exceder 

20 anos para alguns linfócitos. O tempo de vida das células de vida curta seria de aproximadamente 3 

dias. 

Segundo Guyton (1991), os linfócitos possuem tempo de vida de meses ou mesmo de anos, que 

depende das necessidades do corpo para essas células. De qualquer modo, os tempos de vida relatados 

na literatura estão baseados nas observações de famílias inteiras de linfócitos. Ainda não estariam 

disponíveis técnicas para se estudar o tempo de vida das subpopulações de linfócitos T e B (Brobeck, 

1980). 
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Capítulo 4 

MATERIAL E MÉTODOS 

N-i No presente trabalho, as estimativas de dose dos individuos envolvidos no acidente de Goiânia 

foram realizadas através da técnica de dosimetria citogenética, que se baseia na análise da freqüência de 

aberrações cromossômicas instáveis (dicêntricos e anéis céntricos) radio induzidas em linfócitos do sangue 

periférico. Utilizou-se tal técnica por ser a mesma o dosímetro biológico disponível mais bem 

desenvolvido, aprimorado, preciso e sensível para as estimativas de exposições recentes a radiações 

ionizantes (Straume & cois., 1992). 

O mesmo procedimento experimental para as estimativas da freqüência de aberrações 

cromossômicas em linfócitos do sangue periférico foi repetido tanto para as análises iniciais, que visavam 

as estimativas de dose, quanto durante o acompanhamento citogenético, que visava a observação da 

cinética de desaparecimento dos linfócitos contendo aberrações cromossômicas instáveis. 

4.1 COLETA E TRANSPORTE DAS AMOSTRAS DE SANGUE PARA O IRD/CNEN 

As amostras de sangue periférico foram coletadas em Goiânia pela equipe médica, de acordo com 

o seguinte procedimento: 

-Em cada paciente, era realizada assepssia da pele do braço, com álcool. 

-De cada paciente, eram coletados 10 ml de sangue venoso, em tubo "vacutainer" estéril contendo o 

anticoagulante heparina de sódio, tampa verde, marca B-D (Becton Dickinson). 

-Os tubos "vacutainer", após a coleta, eram invertidos várias vezes, para homogeneizar a heparina com 

o sangue. 

-As amostras eram acondicionadas em pequena caixa de isopor contendo gelo reciclável e enviadas para 

o Rio de Janeiro, por via aérea, no mesmo dia. 

-Para cada remessa eram coletadas, geralmente, em torno de 10 amostras. 

4.2 TÉCNICA DE CULTURA DE LINFÓCITOS PERIFÉRICOS 

Para a observação de cromossomas de linfócitos em metáfase, a técnica adotada é basicamente a 

originalmente descrita por Moorhead e colaboradores (1960), com algumas modificações. A principal 
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adaptação dessa técnica à dosimetria citogenética é a utilização de 48 horas de cultivo dos linfócitos, ao 

invés de 72 h. Tal procedimento garante que a quase totalidade dos linfócitos estimulados pela 

fitohemaglutinina (PHA) estará, nesse tempo, na primeira divisão celular após o estímulo. 

-Os tubos "vacutainer" contendo as amostras de sangue eram centrifugados a 1000 rpm durante 8 min, 

para sedimentação dos eritrocitos. 

-Eram coletados, com pipeta tipo Pasteur, cerca de 2 ml da camada de plasma contendo leucócitos ("buffy 

coat"), na interface com os eritrocitos. 

-Tal fração era transferida para frasco tipo Erlenmeyer com capacidade para 50 ml, que continha 10 ml 

de meio de cultura, previamente preparado da seguinte maneira: 

-num frasco contendo 100 ml de meio HAM F-10 (Cultilab), adicionavam-se 35 ml de soro fetal 

bovino (Cultilab) e 5 ml de fitohemaglutinina (Wellcome Diagnostics art. HA15). 

-dividiam-se esses 140 ml de meio de cultura em alíquotas de 10 ml, pipetando-as para os frascos 

tipo Erlenmeyer, que eram mantidos em freezer até o dia de uso. 

-Os frascos contendo as culturas eram agitados levemente e incubados em estufa bacteriológica a 37°C 

por 45 horas. 

-Findas as 45 horas, eram adicionadas a cada cultura 0,25 ml (6 gotas) de solução de colchicina (Sigma 

art. C-9754), na concentração de 0,16 mg por ml, para prender as células em mitose na fase de metáfase. 

-As culturas eram novamente incubadas a 37°C por mais 3 horas. 

4.3 COLETA DAS CÉLULAS 

-Após as 48 horas de incubação, cada cultura era vertida em 2 tubos de centrífuga, graduados, com 

capacidade para 15 ml. 

-Os tubos eram centrifugados a 1000 rpm durante 8 min, e o sobrenadante (meio de cultura) era 

desprezado por sucção com o auxílio de trompa de vácuo. 

-Sob agitação mecânica em agitador de tubos tipo vórtex, adicionavam-se às células 8 ml de solução 

hipotônica de KC1 (0,075M), preparada no mesmo dia do uso e previamente aquecida a 37 °C. 

-As células em solução hipotônica eram incubadas em banho-maria a 37 °C por 20 min. 

-Após esse tempo, centrifugavam-se os tubos a 800 rpm durante 8 min e desprezava-se o sobrenadante. 

-O fixador, preparado no momento do uso, era uma mistura de metanol PA e ácido acético glacial PA 

(3:1), adicionado sob agitação no vórtex, gota a gota até o volume de 2 ml, e depois mais rapidamente, 

até o volume de 8 ml. 

-Centrifugavam-se os tubos a 1000 rpm durante 8 min e desprezava-se o sobrenadante. 

-Adicionavam-se, a cada tubo, 3 ml do fixador, sob agitação no vórtex. 

-Centrifugavam-se as células novamente, sob as mesmas condições, e desprezava-se o sobrenadante dos 
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tubos. 

-Adicionavam-se 2 ml do fixador, sob agitação no vórtex. 

-Centrifugavam-se os tubos, sob as mesmas condições, e desprezava-se o sobrenadante. 

-Resuspendiam-se as células com um pequeno volume de fixador, geralmente 0,5 a 1 ml, estimado 

visualmente, de modo que a concentração das células na suspensão fosse a ideal para o posterior preparo 

das lâminas. 

-Os tubos com a suspensão das células eram deixados no freezer até o momento do preparo das lâminas. 

4.4 PREPARO DAS LÂMINAS 

-As lâminas eram previamente imersas em detergente neutro, após o qual eram esfregadas com esponja 

de limpeza macia, de modo que um filme de água homogêneo se formasse na superfície da lâmina, após 

a enxaguadura. 

-As lâminas eram então arrumadas em recipiente para coloração de lâminas tipo coplin e nele deixadas 

de molho em mistura de etanol PA com 20% de ácido clorídrico concentrado PA, por tempo variável de, 

no mínimo, um dia. 

-Após enxaguadura em água corrente por 15 min, os coplins com as lâminas eram submersos em água 

destilada contendo gelo. 

-Sobre uma lâmina, molhada e gelada, eram gotejadas, com pipeta tipo Pasteur, 3 gotas da suspensão de 

células no fixador. 

-Somente após observação microscópica da lâmina sob contraste de fase, para se checar a concentração 

das células e o espalhamento das metáfases, se prosseguia com o preparo de mais lâminas da mesma 

amostra, geralmente em número de 10. 

-Deixava-se que as lâminas secassem em contato com o ar, a temperatura ambiente. 

-Quando já secas, as lâminas eram marcadas com o código de identificação do indivíduo. 

4.5 COLORAÇÃO DAS LÂMINAS 

-As lâminas eram coradas em recipiente tipo coplin contendo 100 ml de tampão fosfato (pH=6,8) com 

2,5 ml de corante azur-eosina-azul de metileno segundo Giemsa (Merck art. 9203). 

-O tampão fosfato era preparado a partir da mistura de duas soluções 0,1 M (totalizando 1 1): 

-8,9 g de Na 2HP0 4 . 2 H 2 0 em 500 ml de água deionizada. 

-6,9 g de NaH 2 P0 4 . H 2 0 em 500 ml de água deionizada. 
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4.6 ANÁLISE MICROSCÓPICA 

-As análises microscópicas eram realizadas com microscópio ótico marca Nikon, modelo Labophot, 

equipado com lentes oculares CFW 10x e lentes objetivas planacromáticas lOx e lOOx. 

-Procuravam-se, primeiramente, as células em metáfase, utilizando-se a objetiva de 10x e, após sua 

localização, observavam-se os cromossomas com a objetiva de lOOx, com óleo de imersão. 

-Na análise de cada metáfase, contava-se o n a de figuras cromossômicas. Só eram aceitas as com 46 ou 

mais figuras. 

-Observava-se a morfologia dos cromossomas, verificando-se a presença de dicêntricos, anéis céntricos 

e fragmentos acêntricos. 

-Verificava-se se os dicêntricos e anéis céntricos achavam-se acompanhados dos respectivos fragmentos 

acêntricos e fazia-se o balanço numérico das figuras cromossômicas presentes na célula. 

-A categoria "fragmentos acêntricos" não inctufa aqueles oriundos da formação de dicêntricos e anéis 

céntricos. Contabilizavam-se, apenas, os acêntricos em excesso. 

-Os cromossomas policêntricos eram contabilizados em termos de "equivalentes a dicêntricos". Um 

tricêntrico equivale a 2 dicêntricos, um quad ri céntrico equivale a 3 dicêntricos, etc. 

-Anotava-se, também, a presença de aberrações cromatídicas. 

4.7 ESTIMATIVAS DA DOSE ABSORVIDA 

Na época do acidente de Goiânia, foram estimadas as doses recebidas por 129 indivíduos 

envolvidos no acidente. Tal número incluiu desde os pacientes mais expostos (hospitalizados), até 

indivíduos sob suspeita de que pudessem ter sido irradiados com dose detectável. A seleção dos indivíduos 

a serem submetidos a dosimetria citogenética foi realizada pela equipe médica responsável pelo tratamento 

dos pacientes (Brandão-Mello & cois., 1991). 

A dose absorvida era estimada através da freqüência de dicêntricos e anéis céntricos, isto é, de 

aberrações originadas a partir de duas quebras cromossômicas. Estimavam-se as doses comparando-se a 

freqüência das aberrações com uma curva de calibração de dose-resposta previamente construída no 

IRD/CNEN. Entretanto, por julgarmos que essa curva não é a mais adequada ao acidente em questão, 

foram construídas novas curvas de calibração in vitro, em condições mais apropriadas, e as doses de todos 

os indivíduos foram reestimadas através das mesmas. 

4.7.1 Calendário de recebimento das amostras de sangue 

As amostras de sangue dos indivíduos envolvidos no acidente de Goiânia, para os quais se queria 

estimar a dose absorvida, chegaram ao IRD/CNEN de acordo com o calendário da Tabela a seguir (4.1). 
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Tabela 4.1 Calendário de recebimento das amostras de sangue no IRD para as estimativas de dose 

Tempo após o início da fase emergencial 

(outubro/87) 

Número de amostras recebidas no 

IRD/CNEN 

Primeiras duas semanas 47 

Duas semanas subseqüentes 8 

Segundo mês (novembro/87) 20 

Terceiro mês (dezembro/87) 14 

Primeiro semestre de 1988 18 

Segundo semestre de 1988 6 

Primeiro semestre de 1989 16 

Total de indivíduos analisados 129 

4.7.2 Número de células analisadas 

Para as estimativas de dose, de cada amostra eram analisadas entre 100 e 500 metáfases, 

dependendo da freqüência das aberrações e do estado das preparações. Devido ao grande número de 

indivíduos envolvidos no acidente, para os quais havia necessidade de estimativas rápidas da dose, não 

era conveniente a análise de muitas células de cada amostra. 

Nos casos rotineiros de superexposições, nos quais as doses envolvidas são baixas e, 

conseqüentemente, as freqüências de aberrações também o são, encontrando-se próximas ao limite mínimo 

detectável, é necessária a análise de 500 células. Entretanto, para vários dos indivíduos envolvidos no 

episódio de Goiânia, que apresentavam altas freqüências de aberrações (altas exposições), a análise de 100 

células era suficiente. Já para os casos de exposições mais baixas, evidenciadas pela baixa freqüência de 

aberrações, de 200 a 500 células eram analisadas, sendo que, de um modo geral, se objetivava a análise 

de 300 metáfases. 

4.7.3 Curva de calibração utilizada inicialmente 

Uma vez que não dispúnhamos, previamente, no IRD/CNEN, de uma curva de calibração para 

raios gama produzida com baixa taxa de dose, ou produzida de maneira fracionada, foi utilizada, nas 

estimativas iniciais de dose (Ramalho & cols. 1988b), uma curva de calibração in vitro para raios gama 

de cobalto-60 (dados não publicados), produzida com um rendimento de 0,12 Gy min'1, numa faixa de 
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dose de 0,5 a 4,0 Gy. Um ajuste do tipo Y = aD + /3D2 dos pontos experimentais, pelo método dos 

mínimos quadrados, forneceu a seguinte relação entre a freqüência Y das aberrações e a dose absorvida 

D (Gy): 

Y = (2,70 ± 1,03) IO"2 D + (2,20 ± 0,49) IO"2 D2

 ( ¿ U ) 

Embora essa curva de calibração não tenha sido construída de modo realmente crônico, mas sim 

de maneira subaguda, os coeficientes de ajuste da mesma são muito semelhantes aos coeficientes a e (S 

de outras curvas da literatura, obtidas após irradiação crônica (ver, p. ex., Lloyd & Edwards, 1983). 

Entretanto, a principal limitação na utilização da curva acima é o fato da mesma ter sido construida para 

uma dose máxima de 4 Gy. No acidente de Goiânia, vários indivíduos receberam doses superiores a este 

valor. 

A curva acima foi a utilizada nas estimativas iniciais de dose, até que se tivesse a oportunidade 

de produzir novas curvas de calibração mais apropriadas, e as doses fossem, então, reestimadas. 

4.7.4 Curvas de calibração utilizadas nas reestimativas de dose 

A maioria das exposições durante o acidente de Goiânia ocorreu de uma maneira prolongada e/ou 

fracionada, ou seja, de modo crônico. Desse modo, foram realizados experimentos in vitro de 

fracionamento de doses, com o objetivo de se avaliar tal efeito. 

Foram construídas duas curvas de calibração in vitro, ambas utilizando-se a mesma fonte de^Co, 

com rendimento de 0,1 Gy min 1, para um intervalo de doses entre 0,5 e 7,0 Gy. 

Na construção da primeira, as doses eram dadas de uma só vez. Os pontos experimentais foram 

repetidos para um segundo doador distinto. 

Na construção da segunda curva, houve fracionamento das doses, as quais eram dadas em 3 ou 

4 frações aproximadamente iguais, com intervalo de 2 h entre as mesmas, para que os mecanismos de 

reparo pudessem atuar (A.T. Natarajan, comunicação pessoal). Durante estes intervalos de 2 horas, as 

amostras de sangue eram mantidas a 37 °C, em banho-maria. Utilizou-se apenas um doador. 

Constatou-se que só se começava a observar um efeito do fracionamento a partir de doses 

elevadas, maiores que 3 Gy, quando as curvas começavam a divergir. Desse modo, para as reestimativas 

de dose no acidente de Goiânia, foram ajustadas duas novas curvas de calibração, especificadas adiante. 

A curva fracionada foi utilizada apenas nas reestimativas de doses elevadas (superiores a 3 Gy). 

Nas doses menores que esse valor, utilizou-se a curva não fracionada, cuja precisão era maior (2 doadores). 
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4.7.4.1 Curva de calibração para doses baixas (< 3 Gy) 

Como não foi observado efeito do fracionamento para doses de até 3 Gy, utilizou-se um ajuste 

dos pontos experimentais obtidos de forma não fracionada (subaguda), nos quais foram utilizados 2 

doadores distintos, o que conferia uma melhor precisão à essa curva. As doses haviam sido aplicadas na 

faixa de 0,5 a 7,0 Gy. No entanto, foram ajustados os pontos desta curva apenas para a faixa de 0,5 a 

3,0 Gy, através do programa SigmaPlot versão 4.1, tendo sido obtida a seguinte equação: 

Y = (1,722 ± 0,207) IO"2 D + (6,339 ± 0,086) 10"2 D2 (4.2) 

Tal equação foi utilizada para as estimativas de dose quando a freqüência observada de dicêntricos 

e anéis céntricos era inferior a 0,63. 

4.7.4.2 Curva de calibração para doses altas (> 3 Gy) 

Tal curva de calibração é proveniente do ajuste dos pontos experimentais obtidos após o 

fracionamento das doses aplicadas, em 3 ou 4 frações aproximadamente iguais, utilizando-se um doador. 

Os pontos experimentais foram ajustados, do mesmo modo que os da curva anterior, para as doses entre 

3,0 e 7,0 Gy, mas passando pela origem, o que forneceu o seguinte ajuste: 

Y = (14,18 ± 3,799) IO"2 D + (1,779 ± 0,677) IO"2 D2 (4.3) 

Tal curva foi utilizada nas reestimativas de dose, no acidente de Goiânia, todas as vezes que a 

freqüência de dicêntricos e anéis foi superior a 0,63. 

4.8 ACOMPANHAMENTO CITOGENÉTICO 

O mesmo procedimento experimental foi adotado no acompanhamento citogenético realizado nos 

principais indivíduos envolvidos no acidente de Goiânia. O objetivo primordial do mesmo era o de 

observar a cinética de desaparecimento dos linfócitos contendo aberrações cromossômicas instáveis. Para 

tanto, periodicamente eram reanalisadas as freqüências das aberrações nas amostras de um grupo em 

acompanhamento, embora não fossem reestimadas as doses. 

4.8.1 Escolha do grupo para acompanhamento 

O grupo em acompanhamento foi selecionado entre os indivíduos mais expostos, já que estes 

teriam apresentado, inicialmente, uma freqüência alta de aberrações cromossômicas, o que implicaria em 

incertezas estatísticas menores (incluíram-se, também, alguns poucos indivíduos com freqüências iniciais 
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mais baixas, para se tentar observar possíveis diferenças). O grupo abrangia ambos os sexos e idades 

variáveis. Objetivava-se o acompanhamento de cerca de 15 indivíduos. 

Alguns outros critérios foram levados em consideração na escolha dos mesmos: (a) eram 

preferidos indivíduos com graus distintos da leucopenia apresentada; (b) eram ideais os indivíduos com 

menores incertezas estatísticas na análise inicial de cada um (número elevado de células analisadas 

inicialmente); (c) os indivíduos precisavam ter apresentado grau moderado ou leve de contaminação 

interna (incluíram-se, também, 2 indivíduos com elevada contaminação interna, para se observar tal 

efeito); e (e) precisavam ter disponibilidade para colaborar, já que seriam voluntários. 

4.8.2 Periodicidade na coleta das amostras 

Durante o primeiro ano do acompanhamento citogenético, almejou-se coletar as amostras de 

sangue trimestralmente e, a partir daí, anualmente. 

Nem sempre tal cronograma pôde ser plenamente atingido. Em algumas ocasiões, nem todos os 

pacientes em acompanhamento encontravam-se disponíveis para a coleta. Algumas vezes não se obteve 

sucesso em alguma dada cultura de algum paciente. 

4.8.3 Número de células analisadas no acompanhamento citogenético 

Objetivava-se a análise de cerca de 100 a 200 metáfases por amostra, no início do 

acompanhamento, quando as freqüências de aberrações observadas ainda eram relativamente elevadas. 

Posteriormente, no curso do acompanhamento, passou-se a objetivar a análise de 200 a 300 metáfases, 

e, ao final, 400 metáfases. 

4.9 INCERTEZAS ESTATÍSTICAS NAS MEDIDAS 

Embora não existam dificuldades em se derivar a dose a partir de uma freqüência observada de 

aberrações, não há um método comumente adotado de se derivar a incerteza na estimativa de dose. 

O método descrito a seguir foi o por nós adotado, seguindo-se recomendações da IAEA (1986). 

4.9.1 Desvio padrão da freqüência de aberrações 

O desvio padrão de uma freqüência observada de aberrações cromossômicas era calculado através 

da distribuição de Poisson, pela seguinte equação: 

onde m é a freqüência observada das aberrações e N é o número de células analisadas. 
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4.9.2 Incerteza nas estimativas de dose 

Existem duas componentes na incerteza de uma estimativa de dose: 

(a) a primeira é a incerteza estatística na freqüência de aberrações observada, calculada como descrito no 

item anterior, e corrigida para um intervalo de confiança a 95%, através da equação a seguir, que fornece 

os limites do intervalo da freqüência, ou sejam, as freqüências máxima (m^J e mínima (m^) a 95%: 

m ± 1,96 m 
~N 

(4.5) 

(b) a segunda se origina das incertezas quando da construção da curva de calibração in vitro, sendo 

representada pela faixa entre as curvas "superior" e " inferior", curvas estas derivadas dos erros estatísticos 

dos coeficientes de ajuste a e jô. 

O método de cálculo do intervalo de confiança a 95%, numa estimativa de dose, envolve, 

portanto, os seguintes passos (ver Figura 4.1): 

2 . 5 n - r 

2 3 

DOSE (Gy) 

Figura 4.1 Ilustração do método para estimativa da dose e o correspondente intervalo de confiança a 95% 
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-Obter as equações da curva de calibração (linha do meio) e as equações das respectivas curvas "superior" 

e "inferior". 

-Calcular, através da equação da curva de calibração, a dose que corresponde à freqüência (m) de 

aberrações observada. Essa será a dose estimada. 

-Calcular, através da equação da curva "inferior", a dose correspondente à freqüência m ^ . Esse será o 

limite superior do intervalo de dose estimada. 

-Calcular, através da equação da curva "superior", a dose correspondente à freqüência m ^ . Esse será o 

limite inferior do intervalo de dose estimada. 

4.9.3 Limite mínimo detectável 

Quando a freqüência observada de aberrações cromossômicas é 0, pode-se calcular a dose máxima 

a 95% de confiança, através da equação a seguir (M.S. Sasaki, comunicação pessoal). Tal equação muitas 

vezes é utilizada para se calcular o intervalo de confiança a 95% na freqüência de aberrações, quando a 

mesma é muito baixa. 

m ± 1,96 

onde m, na equação acima, é igual a 0 no primeiro termo. No segundo termo, m deve ser substituído pelo 

valor calculado de acordo com o seguinte artefato: 

(4.7) 

A dose máxima a 95% de confiança é calculada, então, a partir desse valor da freqüência máxima, 

que corresponde à dose onde m ^ intercepta a curva "inferior". 

4.9.4 Teste de conformidade à distribuição de Poísson 

A distribuição observada de dicêntricos e anéis céntricos nas células analisadas pode ser 

comparada à distribuição esperada através da equação a seguir: 

P(X) = !Hl e-" (4.8) 

onde P(X) é a probabilidade de uma célula conter X dicêntricos e anéis. Tal valor depende do número 

médio de dicêntricos e anéis por célula, i.e., da freqüência observada (m). O número esperado de células 

contendo X dicêntricos e anéis é o produto de P(X) por N, que é o número de células analisadas. 

m(l -m) 
N 

(4.6) 
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Para testar a conformidade de uma distribuição observada à distribuição de Poisson, o método 

correntemente utilizado em dosimetria citogenética é o originalmente empregado por Papworth, 

posteriormente apresentado e descrito em detalhes por Savage (1970). Esse método se baseia no fato de 

que, numa distribuição de Poisson, a variância é igual à média. As duas são comparadas e diferenças 

significantes indicam uma não-conformidade à distribuição de Poisson. O teste é realizado através do valor 

de U, dado pela seguinte equação: 

V = (N-l)s2lm - (AM) ( 4 > 9 ) 

•J 2 (N-l) (1-1/A/ro) 

onde N é o número de células analisadas, m é a freqüência de dicêntricos e anéis cêntricos e s 2 é a 

variância, dada por: 

s 2 _ E * (V*) 2 (4.io) 
AM 

onde n é o número de células com X; aberrações. 

Edwards e colaboradores (1979) concluíram que: se o valor de U é positivo, a distribuição é 

superdispersa; se o valor de U é negativo, a distribuição é subdispersa. Quando o valor absoluto de U for 

maior que 1,96, não existe conformidade à distribuição de Poisson, a 95% de confiança, ocorrendo super 

ou subdispersão na distribuição. 
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Capítulo 5 

RESULTADOS 

5.1 REESTIMATTVAS DA DOSE ABSORVIDA 

Foram por nós reestimadas, através de dosimetria citogenética, utilizando-se novas curvas de 

calibração in vitro, as doses recebidas por 129 indivíduos envolvidos no acidente de Goiânia. No Apêndice 

A encontra-se a relação dos pacientes analisados, incluindo o código de identificação do indivíduo, o sexo, 

a idade, a data da coleta da amostra de sangue, o grau de leucopenia apresentada na fase crítica do 

acidente e a dose reestimada por dosimetria citogenética. As doses estimadas previamente, na fase 

emergencial do acidente, já haviam sido publicadas anteriormente (Ramalho & cois., 1988b - Anexo 1). 

O grau da leucopenia apresentada pelos pacientes na fase crítica do acidente mostrou uma boa 

concordância com as doses estimadas (ver Apêndice A). Os indivíduos que receberam cerca de 3 Gy ou 

mais apresentaram leucopenia severa; os indivíduos com doses em torno de 1 a 3 Gy apresentaram 

leucopenia moderada; quase todos os indivíduos com doses menores que 1 Gy não apresentaram 

leucopenia. Foi aplicado o teste estatístico de Kruskaí-Wallis (Hollander & Wolfe, 1973), que indicou 

haver correlação estatística entre aqueles dois parâmetros, exceção para apenas um indivíduo (12-WMP). 

No Apêndice B encontram-se as freqüências de aberrações cromossomiais (cromossômicas e 

cromatídicas) observadas nas amostras iniciais desses 129 indivíduos. A partir dessas freqüências 

individuais de dicêntricos e anéis céntricos foram reestimadas as doses recebidas, de acordo com o 

procedimento descrito no capítulo anterior. Cabe ressaltar que as doses presentemente reestimadas 

representam doses mínimas recebidas, já que a maior parte das exposições foi fracionada e/ou prolongada, 

ao longo de vários dias. 

No total de amostras analisadas, não foram observadas freqüências anormais de aberrações 

cromatídicas nem de aberrações numéricas. 

Dos 129 indivíduos analisados, 57 apresentaram dose detectável por dosimetria citogenética. O 

restante não apresentou freqüência mensurável de dicêntricos e anéis céntricos. Do total de indivíduos 

analisados, estimou-se que 24 receberam 0,5 Gy ou mais, conforme mostra a Tabela 5.1, que apresenta 

a distribuição dos indivíduos por faixas da dose estimada. 
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Tabela 5.1 Distribuição das doses estimadas pelo número de indivíduos examinados por dosimetria 

citogenética no acidente de Goiânia. 

Dose estimada (Gy) Número de indivíduos 

<0,1 -0,49 105 

0,50 - 0,99 9 

1,00 - 1,99 7 

2,00 - 2,99 3 

3,00 - 3,99 2 

4,00 - 4,99 2 

5,00 - 5,99 1 

Total 129 

Apenas para esses 24 indivíduos que receberam 0,5 Gy ou mais, encontram-se na Tabela 5.2 as 

estimativas de dose detalhadas, assim como os respectivos intervalos de confiança a 95%, calculados de 

acordo com o especificado no capítulo anterior (seção 4.9). A Tabela 5.2 também faz referência à 

distribuição das aberrações entre as células analisadas quanto a seguirem a distribuição de Poisson e lista 

as doses devidas à contaminação interna que teriam sido recebidas pelos indivíduos até a data da coleta 

da amostra de sangue. 

Quando a exposição a radiações de baixo LET é uniformemente distribuída pelo corpo inteiro, 

a distribuição de dicêntricos e anéis céntricos radioinduzidos, entre os linfócitos, segue a distribuição de 

Poisson. O desvio da distribuição de Poisson (superdispersão) pode indicar uma exposição não-uniforme, 

isto é, mais acentuada em alguma parte do corpo (Lloyd, 1978). 

No Apêndice C estão apresentadas as distribuições das aberrações entre as células analisadas nas 

amostras iniciais dos principais indivíduos. No acidente em questão, muitas das pessoas expostas 

receberam doses pouco homogêneas de radiação, fato esse evidenciado pela presença de radiolesões 

localizadas na pele de 28 pacientes (Oliveira & cois., 1991a). Apesar disso, apenas em 5 casos a 

distribuição de dicêntricos e anéis céntricos se apresentou superdispersa, e, em outros 2 casos, foi 

subdispersa, quando aplicado o teste U de Papworth, como assinalado no Apêndice C. Não foram testadas 

as distribuições dos 3 tipos de aberrações em conjunto (dicêntricos + anéis 4- acêntricos), porque 

normalmente, os fragmentos acêntricos (em excesso) tendem a ser superdispersos. 
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Tabela 5.2 Reestimativas de dose por dosimetria citogenética para os indivíduos que receberam as doses 

mais elevadas no acidente de Goiânia. 

Individuo 
N2 de 
células 

analisadas 

Freqüência 
dicêntricos 

4- anéis 

Dose 
estimada 

(Gy) 

Intervalo de 
confiança a. 95% 

(Gy) 

Superdispersão 
da distribuição 

de Poisson 

Dose 
interna" 

(Gy) 

1-DAF 150 1,253 5,3 3 ,9-7 ,6 0,17 

2-RSA 100 1,030 4,6 3,2 - 6,8 0,12 

3+-LNF 26 0,962 4,4 2 ,4-7 ,3 2,13 

4+-MGF 170 0,824 3,9 2,8 - 5,7 0,02 

5f-AAS 100 0,760 3,7 2,5 - 5,6 0,08 

6MBS 200 0,570 2,9 2,5 - 3,2 sim 0,05 

7-EDF 100 0,540 2,8 2,3 - 3,2 0,03 

8-MG A 150 . 0,533 2,8 2 ,4-3 ,1 0,01 

9-IAF 100 0,270 1,9 1,5-2,3 0,06 

10-GGS 130 0,262 1,9 1,5 - 2,2 0,09 

11-EBS 150 0,260 1,9 1,5-2,2 0,04 

12-WMP 250 0,228 1,8 1,5 - 2,0 0,06 

13-ERF 100 0,160 1,5 1,0 - 1,8 < 0,01 

14-ODJ 100 0,100 1,1 0,6 - 1,5 0,16 

15-PRM 200 0,075 1,0 0,6 - 1,2 < 0,01 

16-LUF 200 0,070 0,9 0,6 - 1,2 0,17 

17-DFF 200 0,065 0,9 0,5 - 1,1 < 0,01 

18-LOS 170 0,053 0,8 0 ,4-1 ,1 0,37 

19-RBG 250 0,060 0,8 0 ,5-1 ,1 < 0,01 

20-OAF 100 0,050 0,8 0 ,2- 1,1 < 0,01 

21-KSS 100 , 0,060 0,8 0,3 - 1,2 0,04 

22-PNF 140 0,029 0,6 0,1 - 0,8 sim 0,08 

23-SPQ 200 0,025 0,5 0,1 -0,7 0,02 

24-MPG 300 0,023 0,5 0,2 - 0,7 sim 0,01 

dose devida à contaminação interna recebida até a coleta de sangue; t óbito 
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É sabido que o césio incorporado se distribui uniformemente através do corpo, principalmente nos 

tecidos musculares (Rosoff & cols., 1963; NCRP, 1980). Podemos esperar, portanto, que o césio 

incorporado leve a uma contínua irradiação do corpo e, também, dos linfócitos. Como uma aproximação 

razoável, no acidente em questão, podemos assumir que os valores de dose estimados por dosimetria 

citogenética são basicamente os resultantes da exposição aos raios gama do 1 3 7Cs (irradiação externa), com 

alguma possível contribuição do césio depositado internamente. O valor dessa contribuição seria a integral 

da taxa de dose emitida pelo I 3 7Cs incorporado, desde o dia da incorporação até o momento da coleta de 

sangue. Esses valores foram calculados pelo Grupo de Cálculo de Doses Internas do IRD/CNEN e estão 

incluídos na Tabela 5.2. Exceto em quatro casos (3, 14, 16 e 18), as doses devidas à contaminação interna 

podem ser consideradas bem pouco significativas, em relação à exposição. 

5.1.1 Dosimetria citogenética de descendentes de pacientes envolvidos no acidente 

Durante o acidente de Goiânia, a paciente n2 19 (RBG), cuja dose absorvida foi 0,8 Gy, 

encontrava-se no quinto mês de gestação. Logo após o parto, quando se constatou que o recém-nascido 

(104-RGD) apresentava-se saudável, ele foi submetido a dosimetria citogenética, não tendo sido 

encontrados níveis de aberrações cromossômicas instáveis acima dos controles. 

Outro caso estudado foi o da paciente n- 18 (LOS), que havia recebido uma dose estimada em 

0,8 Gy e havia apresentado alto grau de contaminação interna na época do acidente. No início do mês de 

fevereiro de 1992, ela deu à luz um menino saudável, o qual foi submetido a dosimetria citogenética, 

também com resultado negativo. 

5.2 ACOMPANHAMENTO CITOGENÉTICO 

Foi iniciado, ainda na fase aguda do acidente de Goiânia, um acompanhamento citogenético de 

alguns dos pacientes, cujo objetivo era estudar a persistência, em função do tempo, de linfócitos contendo 

aberrações instáveis. Com o objetivo de se investigar essa taxa de desaparecimento, foram recoletadas e 

reanalisadas amostras de sangue do grupo de pacientes em estudo, em diferentes tempos decorridos após 

a exposição. O tempo variou de 30 a 1700 dias (quase 5 anos). 

Os indivíduos acompanhados cito geneticamente foram os seguintes: 1-DAF, 2-RSA, 7-EDF, 

8-MGA, 10-GGS, 11-EBS, 12-WMP, 13-ERF, 16-LUF, 18-LOS, 19-RBG, 20-OAF, 34-CPS e 41-LOS. 

Os resultados do acompanhamento citogenético, para cada um dos indivíduos estudados, encontram-se nas 

Tabelas 5.3 a 5.16. Resultados parciais desse acompanhamento já haviam sido publicados anteriormente 

(Ramalho & Nascimento, 1991 - Anexo 3). 
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As Figuras 5.1 a 5.14 contêm os gráficos de desaparecimento das aberrações em função do tempo, 

Para cada indivíduo, estão representados dois gráficos: um do desaparecimento de dicêntricos e anéis e 

o outro do desaparecimento de fragmentos acêntricos. 

Os fragmentos acêntricos (em excesso) não refletem com precisão o número de quebras 

cromossômicas radioinduzidas, podendo ser originados a partir de uma ou mais quebras, não tendo eles 

valor em dosimetria citogenética (IAEA, 1986). Apesar desses dados não terem sido analisados no 

presente trabalho, eles foram incluídos nos gráficos de acompanhamento citogenético, a título de 

informação adicional. 

Os dados individuais da eliminação de dicêntricos e anéis mostram que, para os pacientes mais 

expostos (doses maiores que cerca de 1 Gy), houve uma queda acentuada na freqüência de aberrações 

durante os primeiros 470 dias de acompanhamento, seguido de um declínio muito mais lento, praticamente 

inexistente. Portanto, para os indivíduos com doses iniciais mais elevadas, o desaparecimento das 

aberrações instáveis parece seguir uma função exponencial dupla, com um termo rápido (na fase inicial, 

até cerca de 500 dias), e outro termo bem mais lento, aproximadamente constante, após 500 dias da 

exposição. 

Apenas os dados do termo rápido do desaparecimento de dicêntricos e anéis cêntricos foram 

ajustados à uma função exponencial simples, por métodos de regressão (programa SigmaPlot versão 4.1, 

Jandel Scientific). 

A equação de ajuste dos pontos do termo rápido (exponencial simples) é da forma: 

F(t) = a . e~bt CD 

onde F(t) é a freqüência de aberrações num tempo t após o acidente (em dias), a é a freqüência inicial 

e b é a taxa de desaparecimento das aberrações (d'1). 

Não dispomos aqui de muitos pontos experimentais de indivíduos que receberam doses menores 

que 1 Gy. Não foi possível observar um termo rápido nesses indivíduos. Para eles, o desaparecimento das 

aberrações, durante todo o tempo de acompanhamento, aparenta se processar mais lentamente. 
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Tabela 5.3 Acompanhamento citogenético do indivíduo 1-DAF 

N2 da amostra Tempo N2 de Fragmentos acêntricos Dicêntricos + anéis 

(data da coleta) (dias) células N a Freqüência N8 Freqüência 

I (02/10/87) 0 150 48 0,320 ± 0,046 188 (4) 1,253 ± 0,091 

II (28/10/87) 30 100 24 0,240 ± 0,049 98 (1) 0,980 ± 0,099 

III (12/01/88) 100 200 33 0,165 ± 0,029 82 (2) 0,410 ± 0,045 

IV (12/05/88) 220 144 20 0,139 ± 0,031 56 (1) 0,389 ± 0,052 

V (08/09/88) 340 275 32 0,116 ± 0,020 73 (1) 0,265 ± 0,031 

VI (23/01/89) 470 300 25 0,083 ± 0,017 37 (0) 0,123 ± 0,020 

VII (19/08/91) 1410 300 13 0,043 ± 0,012 31(2) 0,103 ± 0,019 

VIII (10/06/92) 1700 380 13 0,034 ± 0,009 41 (1) 0,108 ± 0,017 

( ) = tricêntricos 

10 

10 
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Figura 5.1 Acompanhamento citogenético do indivíduo DAF. A reta representa o ajuste dos pontos 

abrangidos pela mesma. 



Tabela 5.4 Acompanhamento citogenético do indivíduo 2-RSA 

N2 da amostra Tempo N2 de Fragmentos acêntricos Dicêntricos + anéis 

(data da coleta) (dias) células N2 Freqüência Na Freqüência 

I (02/10/87) 0 100 33 0,330 ± 0,057 103 (2) 1,030 ± 0,101 

II (28/10/87) 30 100 18 0,180 ± 0,042 94 (1) 0,940 ± 0,097 

III (12/01/88) 100 50 10 0,200 ± 0,045 23 0,460 ± 0,096 

IV (23/01/89) 470 240 12 0,050 ± 0,014 16 0,067 ± 0,017 

V (02/05/90) 930 250 7 0,028 ± 0,011 10 0,040 ± 0,013 

( ) = tricêntricos 

Tempo decorrido (dias) 

Figura 5.2 Acompanhamento citogenético do indivíduo RSA. A reta representa o ajuste dos pontos 

abrangidos pela mesma. 



Tabela 5.5 Acompanhamento citogenético do indivíduo 7-EDF 

Nâ da amostra 

(data da coleta) 

Tempo 

(dias) 

N2 de 

células 

Fragmentos acêntricos Dicêntricos 4- anéis Nâ da amostra 

(data da coleta) 

Tempo 

(dias) 

N2 de 

células NS Freqüência Freqüência 

I (02/10/87) 0 100 8 0,080 ± 0,028 54 0,540 ± 0,073 

II (08/09/88) 340 240 12 0,050 ± 0,014 9 0,037 ± 0,012 

III (23/01/89) 470 102 1 0,010 ± 0,010 3 0,029 ± 0,017 

IV (19/08/91) 1410 300 1 0,003 ± 0,003 9 0,030 ± 0,010 
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Figura 5.3 Acompanhamento citogenético do indivíduo EDF. A reta representa o ajuste dos pontos 

abrangidos pela mesma. 
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Tabela 5.6 Acompanhamento citogenético do indivíduo 8-MGA 

N2 da amostra Tempo N2 de Fragmentos acêntricos Dicêntricos + anéis 

(data da coleta) (dias) células N f t Freqüência N2 Freqüência 

I (11/10/87) 0 150 28 0,187 + 0,035 80 (1) 0,533 ± 0,059 

II (12/01/88) 100 200 40 0,200 ± 0,032 91 (3) 0,455 ± 0,048 

III (08/09/88) 340 90 9 0,100 ± 0,033 10 0,111 ± 0,035 

IV (19/08/91) 1410 220 16 0,073 ± 0,018 20 0,091 ± 0,020 

( ) = tricêntricos 
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Figura 5.4 Acompanhamento citogenético do indivíduo MGA. A reta representa o ajuste dos pontos 

abrangidos pela mesma. 
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Tabela 5.7 Acompanhamento citogenético do indivíduo 10-GGS 

N° da amostra Tempo N2 de Fragmentos acêntricos Dicêntricos + anéis 

(data da coleta) (dias) células N 2 Freqüência N2 Freqüência 

I (06/10/87) 0 130 9 0,069 ± 0,023 34 0,262 ± 0,045 

II (12/05/88) 220 150 4 0,027 ± 0,013 19 0,127 ± 0,029 

III (23/01/89) 470 360 13 0,036 ± 0,010 11 0,030 ± 0,009 

IV (19/08/91) 1410 300 1 0,003 ± 0,003 10 0,033 ± 0,010 

V (10/06/92) 1700 400 7 0,017 ± 0,006 15 (1) 0,037 ± 0,009 

( ) = tricêntricos 
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Figura 5.5 Acompanhamento citogenético do indivíduo GGS. A reta representa o ajuste dos pontos 

abrangidos pela mesma. 
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Tabela 5.8 Acompanhamento citogenético do indivíduo 11-EBS 

N* da amostra 

(data da coleta) 

Tempo 

(dias) 

Na de 

células 

Fragmentos acêntricos Dicêntricos + anéis N* da amostra 

(data da coleta) 

Tempo 

(dias) 

Na de 

células Na Freqüência N» Freqüência 

I (08/10/87) 0 150 11 0,073 ± 0,022 39 0,260 ± 0,042 

II (12/01/88) 100 200 13 0,065 ± 0,018 42 0,210 ± 0,032 

III (12/05/88) 220 180 6 0,033 ± 0,013 28 0,156 ± 0,029 

IV (08/09/88) 340 250 5 0,020 ± 0,009 20 0,080 ± 0,018 

V (23/01/89) . 470 180 2 0,011 ± 0,008 12 0,067 ± 0,019 

VI (19/08/91) 1410 300 2 0,007 ± 0,005 2 0,007 ± 0,005 

VII (10/06/92) 1700 370 2 0,005 ± 0,004 1 0,003 ± 0,003 
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Tempo decorrido (dias) 

Figura 5.6 Acompanhamento citogenético do indivíduo EBS. A reta representa o ajuste dos pontos 

abrangidos pela mesma. 



Tabela 5.9 Acompanhamento citogenético do indivíduo 12-WMP 

N2 da amostra Tempo NS de Fragmentos acêntricos Dicêntricos + anéis 

(data da coleta) (dias) células N 2 Freqüência Nâ Freqüência 

I (02/10/87) 0 250 30 0,120 ± 0,022 57 (0) 0,228 ± 0,030 

II (12/05/88) 220 50 1 0,020 ± 0,020 9 (2) 0,180 ± 0,060 

III (08/09/88) 340 360 9 0,025 ± 0,008 13 (1) 0,036 ± 0,010 

( ) = tricêntricos 
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Tempo decorrido (dias) 

Figura 5.7 Acompanhamento citogenético do indivíduo WMP. A reta representa o ajuste dos pontos 

abrangidos pela mesma. 



Tabela 5.10 Acompanhamento citogenético do indivíduo 13-ERF 

N° da amostra Tempo Nade Fragmentos acêntricos Dicêntricos + anéis 

(data da coleta) (dias) células Na Freqüência Na Freqüência 

I (02/10/87) 0 100 5 0,050 + 0,022 16 0,160 ± 0,040 

II (08/09/88) 340 200 5 0,025 ± 0,011 3 0,015 ± 0,009 

III (23/01/89) 470 220 4 0,018 ± 0,009 1 0,005 ± 0,005 

IV (19/08/91) 1410 300 1 0,003 + 0,003 3 0,010 ± 0,006 
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Figura 5.8 Acompanhamento citogenético do indivíduo ERF. A reta representa o ajuste dos pontos 

abrangidos pela mesma. 
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Tabela 5.11 Acompanhamento citogenético do indivíduo 16-LUF 

N2 da amostra Tempo N2 de Fragmentos acêntricos Dicêntricos + anéis 

(data da coleta) (dias) células Freqüência Na Freqüência 

I (02/10/87) 0 200 5 0,025 ± 0,011 14 0,070 ± 0,019 

II (29/10/87) 30 200 10 0,050 ± 0,016 20 0,100 ± 0,022 

III (12/01/88) 100 250 15 0,060 ± 0,015 16 0,064 ± 0,016 

IV (12/05/88) 220 96 1 0,010 ± 0,010 4 0,042 ± 0,021 

V (23/01/89) 470 250 2 0,008 ± 0,006 2 0,008 ± 0,006 

VI (02/05/90) 930 300 2 0,007 ± 0,005 1 0,003 ± 0,003 

VII (19/08/91) 1410 300 2 0,007 + 0,005 2 0,007 ± 0,005 
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Figura 5.9 Acompanhamento citogenético do indivíduo LUF. A reta representa o ajuste dos pontos 

abrangidos pela mesma. 
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Tabela 5.12 Acompanhamento citogenético do indivíduo 16-LOS 

N s da amostra 

(data da coleta) 

Tempo 

(dias) 

N2 de 

células 

Fragmentos acêntricos Dicêntricos + anéis N s da amostra 

(data da coleta) 

Tempo 

(dias) 

N2 de 

células Nft Freqüência Na Freqüência 

I (03/10/87) 0 170 4 0,023 + 0,012 9 0,053 ± 0,018 

11(02/11/87) 30 100 7 0,070 ± 0,026 7 0,070 ± 0,026 

III (21/01/88) 110 80 6 0,075 ± 0,031 8 0,100 ± 0,035 

IV (08/09/88) 340 160 2 0,012 ± 0,009 2 0,012 ± 0,009 

V (23/01/89) 470 250 4 0,016 ± 0,008 4 0,016 ± 0,008 

VI (19/08/91) 1410 300 3 0,010 ± 0,006 5 0,017 ± 0,007 
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Tempo decorrido (dias) 

Figura 5.10 Acompanhamento citogenético do indivíduo LOS. A reta representa o ajuste dos pontos 

abrangidos pela mesma. 



Tabela 5.13 Acompanhamento citogenético do indivíduo 19-RBG 

N2 da amostra Tempo Na de Fragmentos acêntricos Dicêntricos + anéis 

(data da coleta) (dias) células N ç Freqüência Na Freqüência 

I (25/11/87) 50 250 7 0,028 ± 0,011 15 0,060 ± 0,015 

II (02/05/90) 930 400 3 0,007 ± 0,004 3 0,007 ± 0,004 

III (19/08/91) 1410 300 5 0,017 ± 0,007 4 0,013 ± 0,007 
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Figura 5.11 Acompanhamento citogenético do indivíduo RBG. A reta representa o ajuste dos pontos 

abrangidos pela mesma. 
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Tabela 5.14 Acompanhamento citogenético do indivíduo 20-OAF 

da amostra 

(data da coleta) 

Tempo 

(dias) 

N2 de 

células 

Fragmentos acêntricos Dicêntricos + anéis da amostra 

(data da coleta) 

Tempo 

(dias) 

N2 de 

células Na Freqüência Na Freqüência 

I (11/10/87) 0 100 4 0,040 ± 0,020 5 0,050 ± 0,022 

II (08/02/88) 130 170 4 0,023 ± 0,012 7 0,041 ± 0,016 

III (02/05/90) 930 200 1 0,005 ± 0,005 4 0,020 ± 0,010 

IV (19/08/91) 1410 300 5 0,017 ± 0,007 2 0,007 ± 0,005 

CÜ 

o 
o 
CO 
u 

Cü 

cO 

cü 

(0 
• i - i 

ü 

ti 
<cü 

ti 
tf 
<ü 

IH 
fa 

10 

10 

I I I I I I 1 

acêntricos 

J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

I I T I I I I I I I I I I ] I I I I J I I I I I I I I I [ I I I I J I I I I J I I I I 

dicêntricos + 
anéis 

1 1 1 1 1 1 1 1 I I ii I I I I I 

10 

10 

10 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 

- 7 3 -

Tempo decorrido (dias) 

Figura 5.12 Acompanhamento citogenético do indivíduo OAF. A reta representa o ajuste dos pontos 

abrangidos pela mesma. 



Tabela 5.15 Acompanhamento citogenético do indivíduo 34-CPS 
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N2 da amostra Tempo N2.de Fragmentos acêntricos Dicêntricos + anéis 

(data da coleta) (dias) células N f t Freqüência N* Freqüência 

I (25/11/87) 50 350 4 0,011 ± 0,006 4 0,011 ± 0,006 

II (09/01/89) 460 410 1 0,002 ± 0,002 1 0,002 ± 0,002 

Tempo decorrido (dias) 

Figura 5.13 Acompanhamento citogenético do indivíduo CPS. A reta representa o ajuste dos pontos 

abrangidos pela mesma. 
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Tabela 5.16 Acompanhamento citogenético do indivíduo 41-LOF 

N 2 da amostra Tempo Na de Fragmentos acêntricos Dicêntricos + anéis 

(data da coleta) (dias) células Na Freqüência Na Freqüência 

I (12/01/88) 100 250 5 0,020 ± 0,009 2 0,008 ± 0,006 

II (23/01/89) 470 500 6 0,012 ± 0,005 2 0,004 ± 0,003 

III (19/08/91) 1410 300 3 0,010 ± 0,006 2 0,007 ± 0,005 

IV (10/06/92) 1700 370 1 0,003 ± 0,003 1 0,003 ± 0,003 
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Tempo decorrido (dias) 

Figura 5.14 Acompanhamento citogenético do indivíduo LOF. A reta representa o ajuste dos pontos 

abrangidos pela mesma. 



Os coeficientes de ajuste a e b do termo rápido de cada indivíduo encontram-se na Tabela 5.17. 

O objetivo do ajuste foi o de obter as taxas de desaparecimento de dicêntricos e anéis cêntricos para cada 

indivíduo e compará-las entre si, bem como, a partir delas, estimar a meia-vida individual dos linfócitos 

contendo aberrações instáveis (T 1 / 2), através da equação: 

Tlf2 = 0,693 / b (5.2) 

O tempo de vida média dos linfócitos seria dado por l/b. 

Além dos dados de meia-vida individual, a Tabela 5.17 inclui também informações sobre alguns 

parâmetros biológicos, tais como sexo, idade, grau de leucopenia apresentada na fase crítica, freqüência 

inicial de aberrações (representada pelo coeficiente a) e administração (no curso do primeiro mês após 

o acidente) do fator estimulante da medula óssea rHuGM-CSF, que estimula as células progenitoras de 

granulócitos-macrófagos. Esse fator foi administrado por infusão intravenosa contínua, numa taxa de 500 

mg m'2 d"1 (Brandão-Mello & cols., 1991). 

No presente trabalho, a leucopenia foi considerada moderada para contagens de leucócitos abaixo 

do normal, mas acima de 2000/mm3; e severa abaixo de 2000. A leucopenia ocorreu durante as primeiras 

semanas após o acidente. Ao final do primeiro mês, quase todos os pacientes já haviam se recuperado da 

aplasia ou hipoplasia da medula óssea e apresentavam contagens normais de células sanguíneas. Os 

pacientes 1 e 2 apresentaram leucopenia extremamente severa (menos que 100 leucócitos/mm3). No 

entanto, suas contagens de leucócitos estavam próximas do normal quando a segunda amostra de sangue 

foi coletada (6000 leucócitos/mm3), ao final do primeiro mês. 

A meia-vida média de eliminação de dicêntricos e anéis cêntricos, para o período inicial do 

acompanhamento (até 470 dias), foi estimada em 140 dias para o grupo mais exposto, que recebeu doses 

maiores que 1 Gy (pacientes n t t 1, 2, 7, 8, 10, 11, 12, 13 e 16). Para o grupo menos exposto (< 1 Gy), 

a meia-vida média não foi estimada, devido à escassez de dados no intervalo considerado. Tais pacientes 

(na-18, 19, 20, 34 e 41) apresentavam, no máximo, dois pontos no intervalo. 

5.2.1 Testes estatísticos dos parâmetros biológicos 

Para avaliar a influência dos parâmetros biológicos na meia-vida dos linfócitos contendo 

aberrações instáveis, foi feita uma análise de regressão múltipla para variáveis dependentes, utilizando-se 

um programa estatístico (SAS, 1985). As variáveis testadas foram: sexo, idade, grau de leucopenia, fator 

rHuGM-CSF e a dose recebida (freqüência inicial de aberrações). Nenhum desses parâmetros biológicos 

apresentou correlação com a meia-vida de eliminação das aberrações instáveis. 
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Tabela 5.17 Parâmetros biológicos e meia-vida individual (T1 / 2) do desaparecimento de dicêntricos + 

anéis cêntricos. 

Indivíduo Sexo 
Idade Grau de Fator 

(anos) leucopenia GM-CSF 

Período 

ajustado 

(dias) 

Coeficientes da regressão 

exponencial T1/2 

(dias) 

1-DAF M 35 0-470 1,09771 0,00537 130 

2-RSA M 21 0-470 1,05517 0,00665 100 

7-EDF M 42 moderada sim 0-470 0,53936 0,00752 90 

8-MGA 57 0-340 0,57386 0,00396 180 

10-GGS M 21 moderada sim 0-470 0,26844 0,00416 170 

11-EBS M 13 moderada 0-470 0,27109 0,00306 230 

12-WMP M 19 0-340 0,23409 0,00439 160 

13-ERF M 47 moderada 0-470 0,16007 0,00710 100 

16-LUF M 14 moderada 30-470 0,10000 0,00534 130 

5.2.2 Lei média de desaparecimento das aberrações instáveis 

Um dos objetivos do presente trabalho é a dedução de uma lei média para correção da freqüência 

observada de dicêntricos e anéis cêntricos, para casos de acidentes nos quais possa ter ocorrido atraso na 

coleta da amostra de sangue. Com tal propósito, foram consideradas duas situações, a seguir. 
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5.2.2.1 Função de desaparecimento das aberrações no período inicial (até 470 dias) 

Os dados de meia-vida individual dos indivíduos que haviam apresentado um termo rápido no 

início do acompanhamento citogenético (9 indivíduos, com doses maiores que 1 Gy) estão representados 

no gráfico da Figura a seguir (5.15), onde foram relacionados com a freqüência inicial de aberrações 

instáveis. 

Foi testada a hipótese de haver correlação entre esses dois parâmetros biológicos, mas os testes 

estatísticos aplicados (SAS, 1985) indicaram não haver correlação, nem linear, nem exponencial. 
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Figura 5.15 Relação entre a meia-vida de desaparecimento de dicêntricos e anéis céntricos e a freqüência 

inicial de aberrações. A reta traçada é a média (140 dias). Nove indivíduos com doses superiores a 1 Gy. 

Uma vez que não existe correlação entre a meia-vida e a freqüência inicial de^aberrações, foi 

traçada a reta horizontal no gráfico acima, que assume que a meia-vida individual é constante, igual ao 

valor médio (140 dias), e independente da dose recebida, para os indivíduos irradiados com doses maiores 

que 1 Gy. Essa inexistência de correlação, inclusive, simplifica os cálculos, já que, num caso de acidente, 

não conheceríamos nem a freqüência inicial de aberrações, nem a meia-vida individual. 

Sugere-se, portanto, que a meia-vida média de 140 dias seja aplicada à função exponencial quando 

se desejar corrigir uma freqüência observada, desde que se conheça o tempo decorrido e se tenha uma 

estimativa aproximada da ordem de grandeza da dose recebida, que deverá ter sido superior a 1 Gy. 
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5.2.2.2 Função de desaparecimento das aberrações após o período inicial (após 470 dias) 

Após cerca de 500 dias de acompanhamento, as freqüências observadas de aberrações instáveis 

atingiram um valor aproximadamente constante, correspondente ao termo longo observado nos indivíduos 

mais expostos. 

Com o intuito de se observar se existiria uma correlação entre as freqüências finais de aberrações 

e as freqüências inicialmente observadas, em todos os indivíduos estudados, foi construído o gráfico a 

seguir (Figura 5.16), com auxílio do programa SigmaPlot versão 4.1. Por freqüência final entende-se a 

média dos pontos observados após 470 dias, inclusive. Excluiu-se o indivíduo WMP, por esse critério. 

0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 

F r e q ü ê n c i a final de d ic + a n é i s 

Figura 5.16 Correlação entre as freqüências de dicêntricos e anéis céntricos iniciais eTmais (após 470 

dias de acompanhamento citogenético). O indivíduo WMP foi excluído dessa correlação. 

O coeficiente de correlação de Pearson (r) entre as freqüências finais e iniciais é 0,85 (p < 0,05). 

Sugerimos esta função (Y = ax, onde a = 9,44) para correções da freqüência observada, tanto para altas 

como para baixas doses, quando o tempo decorrido for maior que 470 dias, e, até cerca de 5 anos após 

a exposição. 
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5.2.3 Comparação entre doses estimadas por dosimetrías citogenética e interna 

Para dois indivíduos (LUF e LOS), acompanhados citogeneticamente, e que haviam apresentado 

um grau elevado de contaminação interna pelo 1 3 7Cs durante o acidente, a freqüência de aberrações 

inicialmente elevou-se, em aparente consonância com a irradiação dos tecidos devida à contaminação 

interna. Com o objetivo de verificar se a análise de aberrações cromossômicas nos linfócitos periféricos 

seria capaz de estimar a dose devida à contaminação interna pelo l 3 7Cs, foi realizada, para um destes 

indivíduos (LOS), uma comparação entre as doses estimadas por dosimetria citogenética e as doses 

teoricamente calculadas através de modelagem metabólica. Tal comparação foi realizada em apenas um 

dos indivíduos porque os dados de meia-vida individual de eliminação do 1 3 7Cs do outro indivíduo não 

estavam completos, dificultando uma análise mais detalhada do caso em questão. 

Nesta comparação, as doses foram estimadas por dosimetria citogenética com base nos 

incrementos nas freqüências de dicêntricos e anéis céntricos observadas nos intervalos de tempo entre 0 

e 30 dias, e, entre 30.e 110 dias. Estimou-se a dose, ao final de cada intervalo, comparando-se a 

freqüência de aberrações com a curva de calibração in vitro, e subtraindo-se, desta dose, a anteriormente 

estimada para o início do período. Para estes mesmos períodos, foram calculadas as doses comprometidas 

devidas à contaminação interna, através de modelos metabólicos matemáticos e baseados nos dados de 

bioanálise (análise de excreta e contador de corpo inteiro) da paciente. 

Tabela 5.18 Comparação entre as doses estimadas por dosimetria citogenética e por dosimetria interna 

para a paciente LOS. 

N- da amostra 

(data da coleta) 

Dosimetria citogenética 

Freq. dic+an Dose Dose no período 

(Gy) (Gy) 

Dosimetria interna 

Dose no período 

(Gy) 

I (03/10/87) 

II (01/11/87) 

III (21/01/88) 

0,053 

0,070 

0,100 

0,78 

0,92 

1,13 

0,14 

0,21 

0,17 

0,26 

0,10 

Estes resultados obtidos sugerem que a técnica de dosimetria citogenética foi capaz de detectar 

aumentos na freqüência de aberrações devidas a altas atividades de ! 3 7Cs incorporado, em concordância 

razoável com os valores teoricamente calculados. 
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5.3 CARIÓTIPOS ANORMAIS OBSERVADOS (CÉLULAS "ROGUE") 

Células "rogue" são células atípicas, que exibem um grau extremo de dano cromossômico, 

geralmente contendo múltiplos dicêntricos, e mesmo tricêntricos, assim como um número elevado de 

fragmentos acêntricos em excesso, muitos dos quais com aspecto de minutos. 

De acordo com Awa & Neel (1986), que denominaram tais células "rogue celIsM, as mesmas 

foram originariamente descritas em índios sul-americanos, tendo sido também registradas em habitantes 

dos E.U.A., Inglaterra e Japão. Tal fenômeno, portanto, parece estar disseminado pelo mundo. O motivo 

da ocorrência ainda não está esclarecido, mas a incidência de tais células com alta freqüência de 

aberrações cromossômicas não parece estar relacionada à exposição a agente clastogênico (Bender & cols., 

1988). O reconhecimento de um linfócito "rogue", apesar de ser um critério subjetivo, é relativamente 

fácil, dado o número aberrante de acêntricos. 

Já haviam sido observadas, em doadores diversos, células desta natureza em nosso laboratório no 

IRD/CNEN (ver Grynszpan, 1989). Durante as análises das amostras do acidente de Goiânia, tanto das 

amostras iniciais dos indivíduos quanto durante o acompanhamento citogenético, foram observadas as 

seguintes células que, por terem sido identificadas como "rogue", não foram incluídas no cômputo das 

freqüências de aberrações observadas. 

Tabela 5.19 Células "rogue" observadas nas amostras dos indivíduos envolvidos no acidente de Goiânia 

Indivíduo 
Amostra Número de aberrações cromossômicas 

Indivíduo 
(data da coleta) Dicêntricos Tricêntricos Anéis Acêntricos 

1 - DAF III (12/01/88) 
4 1 10 

7 

2 - RSA IV (23/01/89) - - 9 

10 - GGS II (12/05/88) 7 - 4 

13 - ERF III (19/08/91) 1 1 8 

16 - LUF III (12/01/88) 
5 

2 2 1 

5 

7 

103 - HKA I (01/02/88) 3 - 3 

114 - FCS I (30/01/89) 
4 - 1 

13 



Capítulo 6 

DISCUSSÃO 

6.1 ESTIMATIVAS DA DOSE ABSORVIDA 

Após o acidente de Goiânia, foi realizada uma inter comparação entre o nosso laboratório no 

IRD/CNEN e outros três laboratórios internacionais, que visava determinar se os mesmos iriam obter 

freqüências de aberrações semelhantes às por nós obtidas, a partir de preparações microscópicas de 

linfócitos de um paciente envolvido no acidente, altamente exposto (DAF). Para tanto, duas lâminas deste 

indivíduo foram analisadas pelos 4 diferentes laboratórios, tendo sido obtidos resultados consistentemente 

próximos entre si, que confirmaram a alta freqüência de dicêntricos e anéis observada inicialmente no 

paciente (Ramalho & cois., 1991a - Anexo 2). 

Num trabalho de colaboração científica entre um grupo de dosimetria biológica do Laboratório 

Nacional Lawrence Livermore (EUA) e o nosso laboratório no IRD/CNEN, foram realizadas por Straume 

e colaboradores (1991) análises de células mutantes em indivíduos envolvidos no acidente de Goiânia. Foi 

por eles comparada a freqüência de eritrocitos mutantes na glicoforina A, um ano após o acidente, com 

a freqüência por nós estimada de dicêntricos nos mesmos indivíduos, logo após o acidente. Obteve-se uma 

ótima correlação entre esses dois parâmetros, o que também veio confirmar as freqüências de aberrações 

por nós estimadas nos pacientes de Goiânia. 

Dentro de um outro programa de cooperação científica, entre o nosso laboratório no IRD/CNEN 

e o Departamento de Mutagênese Química e das Radiações, da Universidade de Leiden (Holanda), 

Natarajan e colaboradores (1991a; 1991b) realizaram, em amostras de sangue de indivíduos envolvidos 

no acidente de Goiânia, análises citogenéticas pela técnica de hibridização in situ. Foram encontradas, em 

alguns indivíduos, freqüências significativas de translocações cromossômicas, embora não-proporcionais 

à dose recebida durante o acidente. O objetivo de tais análises é a detecção precoce do possível 

aparecimento de clones de linfócitos contendo a mesma translocação, repetida em várias células. 

Quando se estima, por dosimetria citogenética, a dose absorvida em acidentes radioativos, é 

importante serem conhecidos os detalhes da exposição em termos de taxa de dose, para que se escolha 

a curva de calibração apropriada. Curvas de calibração para diferentes taxas de dose podem modificar as 

estimativas de dose por um fator de até 2 (Lloyd & Edwards, 1983). O importante, portanto, é obter as 

freqüências iniciais de aberrações cromossômicas nos linfócitos de todos os pacientes envolvidos. A partir 
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delas, as doses sempre poderão ser reestimadas, se surgirem evidências de que uma dada curva de 

calibração in vitro é mais adequada à situação específica. No caso das reestimativas de dose realizadas no 

presente trabalho, é difícil julgar se os valores nele obtidos são mais exatos que os anteriores, dadas todas 

as incertezas relacionadas às condições das exposições durante o episódio de Goiânia. As reestimativas 

aqui apresentadas representam as doses mínimas recebidas pelos indivíduos, já que as doses devem ter 

sido recebidas de um modo ainda mais crônico do que o utilizado para se construírem as curvas de 

calibração agora utilizadas. 

Dentre os oito pacientes cujas reestimativas de dose excederam a cerca de 3 Gy, quatro chegaram 

a óbito decorridos cerca de 40 dias do início do acidente. Para as exposições humanas às radiações 

ionizantes de baixo LET, a D L ^ (dose letal que acarreta a mortalidade de 50% dos indivíduos dentro 

de 60 dias) foi estimada em 3 a 4 Gy, para as irradiações agudas de corpo inteiro, sem tratamento médico 

(Duncan & Nias, 1977). Entretanto, quando a exposição se estende por dias ou semanas, uma dose 

consideravelmente maior pode ser tolerada (Andrews, 1980). Assim, no acidente em questão, no qual as 

exposições eram fracionadas e/ou prolongadas, não constitui surpresa o fato de um paciente com dose 

superior a 5 Gy, sob tratamento médico, ter sobrevivido. A ICRP (1978) estima em 80% a taxa de 

letalidade para doses em torno de 6 Gy. 

O grau da leucopenia apresentada pelos pacientes na fase crítica do acidente mostrou concordância 

bem razoável com as doses estimadas (ver Apêndice A). De modo geral, os indivíduos com as maiores 

doses apresentaram a leucopenia num grau mais severo (Brandão-Mello & cols., 1991). Quase todos os 

indivíduos com doses inferiores a 1 Gy não apresentaram leucopenia; os com doses em torno de 1 a 3 Gy 

apresentaram leucopenia moderada; todos os indivíduos com doses superiores a cerca de 3 Gy 

apresentaram leucopenia severa, como era o esperado, de acordo com a ICRP (1978). 

Alguns dos pacientes que apresentaram aplasia de medula óssea (indivíduos 3-LNF, 4-MGF, 

5-AAS e 8-MGA) receberam, na fase crítica do acidente, transfusão de concentrado de hemácias e 

plaquetas, irradiado com 15-25 Gy para destruir os linfócitos e evitar reações indesejáveis (Brandão-Mello 

& cols., 1991). Tais linfócitos irradiados, caso sobrevivessem, poderiam vir a interferir nos resultados 

do acompanhamento citogenético da paciente receptora MGA, única sobrevivente dentre aqueles quatro. 

Para comprovar que doses assim elevadas diminuem drasticamente a sobrevivência dos linfócitos, foram 

realizados por Littlefield e colaboradores (1991) experimentos de irradiação (30 Gy) de amostras normais 

de sangue. Nas posteriores culturas, o índice máximo de mitoses obtidas foi 0,005%, comprovando a 

baixa sobrevivência dos linfócitos. As raras metáfases observadas apresentavam inúmeras quebras 

cromossômicas, com média maior que 24 quebras por metáfase. 
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Quando comparadas as doses devidas à contaminação interna, calculadas pelo Grupo de Cálculo 

de Doses Internas do IRD/CNEN (üpsztein & cols., 1991), com os valores estimados para a exposição 

(vide tabela 5.2), verificou-se que, exceto em quatro casos (n* 3, 14, 16 e 18), as doses devidas à 

contaminação interna podiam ser consideradas bem pouco significativas, em relação à exposição. 

Mesmo as amostras dos indivíduos mais seriamente contaminados internamente não apresentavam 

freqüências anormais de aberrações cromatídicas, que são típicas da irradiação durante as fases S e G2 do 

ciclo celular. Esse fato indica que a concentração de 1 3 7Cs carreado para as culturas de sangue não era 

suficiente para induzir aberrações in vitro num nível detectável. 

Após uma exposição aguda localizada, algumas vezes é possível se utilizar a análise da distribuição 

das aberrações entre as células analisadas para serem estimadas a dose e a fração irradiada do corpo. No 

entanto, apenas em 5 casos a distribuição de dicêntricos não seguiu a de Poisson, apresentando-se 

superdispersa (vide Apêndice C). Em outros 2 casos, apresentou-se subdispersa. Provavelmente, a 

superdispersão evidencia-se melhor quando apenas uma fração do corpo é irradiada e o restante dele não 

recebe dose alguma. No acidente em questão, as doses foram heterogêneas, mas as irradiações se deram, 

muitas vezes, de corpo inteiro. Acredita-se, ainda, que a natureza complexa da irradiação (fracionada, 

prolongada e interna) resultou, na maioria dos casos, numa distribuição indistinta da de Poisson, não 

sendo possível, portanto, utilizar esse tipo de aproximação para esmiuçar esses diferentes fatores. 

De modo geral, no acidente de Goiânia, a dosimetria biológica, juntamente com outros 

procedimentos de bioanálise, mostrou-se muito valiosa para auxiliar a equipe médica nas decisões iniciais 

sobre a terapia dos pacientes (Brandão-Mello & cols., 1991). 

6.1.1 Dosimetria citogenética de descendentes de pacientes de Goiânia 

Na época do acidente de Goiânia, a paciente n 2 19 (RBG), cuja dose estimada foi 0,8 Gy, 

apresentava-se no 5 - mês de gestação. Logo após o parto, quando se constatou que o recém-nascido (104-

RGD) apresentava-se saudável, ele foi submetido a dosimetria citogenética, não tendo sido encontrados 

níveis de aberrações cromossômicas instáveis acima dos controles. É bem possível que o feto tenha 

recebido, no útero, dose insignificante, devido à atenuação pelos tecidos maternos, hipótese essa 

evidenciada pela ausência de aberrações instáveis. Se o feto houvesse sido irradiado com dose semelhante 

à da gestante, apresentaria risco aumentado de efeitos teratogênicos das radiações ionizantes. De acordo 

com publicação da ICRP (1986), estima-se que, no período de vulnerabilidade máxima (8- a 15- semana 

após a fertilização), a freqüência de retardo mental severo aumenta proporcionalmente à dose. Varia de 

cerca de 1 caso por 100 indivíduos expostos a 0,01 Gy, até aproximadamente 40 casos em 100 indivíduos 

expostos a 1 Gy. Como a gestante encontrava-se em torno da 20 a semana de gestação, período esse de 
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menor vulnerabilidade que o anterior, esses valores de risco estariam reduzidos para cerca de 25% dos 

valores acima citados (ICRP, 1986). 

Outro caso estudado foi o da paciente n£ 18 (LOS), que havia recebido uma dose estimada em 

0,8 Gy e havia apresentado alto grau de contaminação interna na época do acidente. No início do mês de 

fevereiro de 1992, ela deu à luz um menino também saudável, o qual foi submetido a dosimetria 

citogenética, também com resultado negativo. De fato, estudos epidemiológicos realizados na progénie 

de sobreviventes das explosões atômicas de Hiroshima e Nagasaki demonstraram não haver qualquer 

aumento estatisticamente significante na freqüência de indivíduos com aberrações cromossômicas, 

atribuíveis à irradiação dos progenitores (Awa, 1983). 

6.2 ACOMPANHAMENTO CITOGENÉTICO 

6.2.1 Meia-vida dos linfócitos 

No presente trabalho, para os indivíduos que haviam recebido doses elevadas (> 1 Gy), a meia-

vida média dos linfócitos contendo aberrações cromossômicas instáveis foi estimada, na fase de até 470 

dias do início do acompanhamento, como sendo de cerca de 140 dias. Tal valor encontra-se em aparente 

discordância com valores de meia-vida de cerca de 3 anos, anteriormente sugeridos na literatura (ver seção 

2.8). 

Tal discordância, embora exista de fato, é menor do que parece à primeira vista. Se levarmos em 

conta que tais valores de 3 anos foram estimados para intervalos de tempo que não incluíam o período 

inicial do acompanhamento e que as condições experimentais eram diferentes, verificaremos que os 

resultados não se apresentam tão discrepantes entre si. 

Por exemplo, no estudo realizado por Buckton e colaboradores (1978), em pacientes submetidos 

a radioterapia para tratamento de espondilite anquilosante, a freqüência de dicêntricos, após 4 anos, já se 

havia reduzido a cerca de 10% da freqüência inicial. No entanto, nesse mesmo estudo, foi estimada como 

sendo de 3 anos a meia-vida dos linfócitos, tendo sido calculada para o período entre 1400 e 3400 dias. 

De maneira similar, em outro estudo (Leonard & cols., 1988), o tempo de vida média dos linfócitos foi 

estimado em 1600 dias. Entretanto, a primeira amostra de sangue do paciente só foi coletada após 9 meses 

do acidente. 

Somadas a essas diferenças temporais nas estimativas do tempo de vida dos linfócitos, encontram-

se as diferenças nas condições experimentais. Os dados de acompanhamento citogenético dos indivíduos 

que receberam doses menores que 1 Gy, obtidos no presente trabalho, sugerem que a meia-vida dos 

linfócitos pode ser influenciada pela dose recebida. Desse modo, a meia-vida seria mais longa quando a 

dose recebida não é muito alta. Se tal fato corresponde à realidade, é de se esperar que as meias-vidas 

estimadas em estudos envolvendo doses relativamente baixas sejam maiores. 
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Embora não tenha sido encontrada correlação entre a meia-vida dos linfócitos e a dose recebida, 

nos indivíduos que haviam recebido doses altas, superiores a 1 Gy, o desaparecimento das aberrações 

cromossômicas instáveis parece ter se processado mais lentamente, nos indivíduos que haviam recebido 

doses menores. Podemos levantar a hipótese de que a meia-vida pode ser influenciada pela quantidade de 

dano cromossômico. Possivelmente, células muito lesadas (várias aberrações assimétricas) possuem 

sobrevida menor. Podem morrer antes mesmo de uma eventual tentativa de divisão celular, ou podem ter 

sua habilidade em responder a estímulos para transformação blástica reduzida. Além disso, a chance de 

uma célula que contenha dois ou mais dicêntricos de atravessar uma mitose é, provavelmente, bem menor 

que os 50% estimados para as células que contêm apenas um dicêntrico ou anel (Awa, 1983). 

Se tais afirmativas correspondem à verdade, pode-se esperar um declínio com o tempo no número 

médio de quebras por célula, dentre as que contêm as aberrações. No presente trabalho, os números 

médios de aberrações por célula estão incluídos nos Apêndices C e D. Observou-se que o número médio 

de dicêntricos e anéis entre as células contendo os mesmos, assim como o número de dicêntricos, anéis 

e fragmentos acêntricos, sofreu um decréscimo com o tempo, para a maioria dos indivíduos 

acompanhados. Estatisticamente, esse fato foi confirmado através de um teste de correlação linear. 

Também foi testado o desaparecimento distinto de células contendo 1, 2, ou 3 ou mais aberrações 

(dicêntricos e anéis). Verificou-se, através de métodos de regressão, que a taxa de desaparecimento das 

células contendo 3 ou mais aberrações era maior que a taxa de desaparecimento das células contendo 2 

aberrações, que, por sua vez, era maior que a taxa de desaparecimento das células contendo apenas 1 

aberração. Estes achados reforçam a hipótese de que a quantidade de dicêntricos influencia o tempo de 

vida da célula. 

Se o tempo de vida da célula é influenciado pelo número de aberrações, não podem ser usados 

estudos baseados na cinética de desaparecimento de aberrações para se estimar a meia-vida de linfócitos 

normais. 

Vale a pena destacar que os dados de acompanhamento citogenético obtidos por Littlefield e 

colaboradores (1991), para o indivíduo mais exposto durante o acidente ocorrido em San Salvador (8,3 

Gy), foram muito semelhantes aos por nós obtidos no acompanhamento dos indivíduos mais expostos no 

acidente de Goiânia. No caso em questão, a freqüência de aberrações havia se reduzido a cerca da metade 

decorridos 140 dias da exposição, tempo esse que foi o de duração daquele acompanhamento. 

6.2.2 Cinética de desaparecimento das aberrações instáveis 

Para os indivíduos com doses mais elevadas, a cinética de eliminação das aberrações parece seguir 

uma função exponencial dupla, com um termo rápido e outro bem mais lento, quase constante. O termo 

rápido representa a acentuada queda inicial observada na freqüência de células contendo aberrações 

cromossômicas instáveis. 
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Tal queda rápida pode ser explicada por 2 hipóteses. A primeira é a de que a queda rápida indica 

a presença de uma subpopulação de linfócitos T com vida relativamente curta. O termo longo 

representaria, possivelmente, uma subpopulação de linfócitos T com vida bastante longa. A segunda 

hipótese é a de que o termo rápido pode ser explicado por uma diluição das células contendo aberrações, 

pela produção de novas células normais, livres de aberrações, durante a recuperação da leucopenia. 

6.2.2.1 Hipótese da diluição das aberrações por células normais 

O termo rápido poderia ser indicativo de um efeito de diluição das células contendo aberrações 

por células livres das mesmas, recém-produzidas pela medula óssea, após o retorno no número de 

linfócitos para níveis anteriores à irradiação. Tal fenômeno estaria relacionado, portanto, ao grau de 

leucopenia. 

Tal hipótese não parece satisfatória, pelas seguintes razões: (a) a meia-vida de desaparecimento 

das aberrações não mostrou ter correlação com o grau de leucopenia apresentada pelo indivíduo na fase 

crítica do acidente; e (b) não houve coincidência temporal entre a recuperação da leucopenia e a queda 

na freqüência de aberrações. Ou seja, a maioria dos indivíduos se recuperou da leucopenia num breve 

período (um mês a poucos meses) após o acidente, mas a queda na freqüência das aberrações se processou 

mais lentamente e de maneira não proporcional ao grau de leucopenia. 

Os exemplos mais acintosos são os dos indivíduos n a 1 e 2 (DAF e RSA). Houve leucopenia 

extremamente severa (100 leucócitos/mm3 e contagens de linfócitos próximas a zero) durante os primeiros 

15 dias após o início do acidente. Porém, ao final de 30 dias, quando a 2 a amostra de sangue foi coletada, 

os mesmos já apresentavam contagens de leucócitos próximas ao normal (6000/mm3, com 2000 

linfócitos/mm3). Entretanto, surpreendentemente, não houve diminuição drástica da freqüência de 

aberrações em função dessa recuperação; ela encontrava-se apenas pouco abaixo do valor inicial. 

Esperava-se que a medula óssea houvesse repopulado o sistema imunitário, incluindo o sangue, com 

células predominantemente normais, livres de aberrações cromossômicas instáveis, já que as mesmas não 

se perpetuam em sucessivas mitoses. 

Acredita-se que células contendo um dicêntrico ou anel possuam uma probabilidade de 50% de 

falhar em atravessar uma divisão mitótica, e uma probabilidade ainda maior de não conseguir atingir ou 

atravessar as mitoses subseqüentes (Sasaki & Norman, 1967). De acordo com Preston e colaboradores 

(1974), os linfócitos circulantes produzidos após a irradiação serão derivados quase que inteiramente de 

células precursoras que não contêm aberrações instáveis. Isto irá resultar em menor freqüência de 

aberrações cromossômicas num dado tempo correspondente ao instante de recuperação na contagem dos 

linfócitos. 
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Se os linfócitos, ao serem produzidos pelas células precursoras na medula óssea, estivessem sendo 

formados contendo aberrações instáveis, esperar-se-ia que os dicêntricos e anéis não estivessem 

acompanhados pelos fragmentos que são produzidos simultaneamente, já que os acêntricos possuem uma 

probabilidade alta de se perderem durante a mitose. Se a proporção de células contendo dicêntricos sem 

fragmentos é baixa, isto indica que os linfócitos não passaram por uma divisão celular (Bender & Gooch, 

1966). No presente trabalho, a grande maioria dos dicêntricos e anéis céntricos observados estavam 

acompanhados pelo respectivo fragmento, fato que sugere que as aberrações foram radioinduzidas em 

linfócitos já maduros, e que estes não passaram por uma posterior divisão celular. Isso torna improvável 

a hipótese de que a medula óssea estivesse repopulando o sistema linfóide com células contendo aberrações 

instáveis. 

Como explicar, então, que a recuperação na contagem de leucócitos (e linfócitos) dos pacientes 

1 e 2, cujos valores aumentaram de 100 para 6.000/mm3 (fator de aproximadamente 60 vezes) não tenha 

acarretado uma redução na freqüência de aberrações? Tal achado constitui um enigma, quando os dados 

citogenéticos são comparados com os dados hematológicos. Littlefield e colaboradores (1991) também 

observaram, em dois indivíduos envolvidos no acidente de San Salvador, que a recuperação na contagem 

de linfócitos periféricos não acarretou um decréscimo proporcional na freqüência de dicêntricos. 

Uma hipótese, pouco provável, é a de que os linfócitos periféricos se recuperaram vindo do fundo 

recirculante, como resultado de um recrutamento gradual dos linfócitos maduros dos compartimentos 

extravasculares, para a circulação periférica. Entretanto, não podemos dar muito crédito à essa hipótese, 

porque a recuperação na contagem de células sanguíneas abrangeu os diferentes tipos celulares, não só 

linfócitos. Também, a recirculação é um processo muito rápido, incompatível com os 15 dias gastos para 

que a contagem de células começasse a se elevar. Dada a improbabilidade da hipótese acima, sugerimos 

a hipótese a seguir. 

Supondo que, logo após a recuperação da leucopenia, a maioria dos linfócitos ainda era imatura, 

não tendo ainda os linfócitos T capacidade para responder ao estímulo mitogênico da fitohemaglutinina 

(PHA), eles não teriam atingido a metáfase e não teriam sido observados ao microscópio. Manter-se-ia, 

assim, a freqüência aproximadamente constante, devido à presença dos linfócitos T remanescentes, embora 

os pacientes já apresentassem muitas células novas, livres de aberrações. A freqüência iria, então, 

diminuindo à medida que os linfócitos fossem amadurecendo em linfócitos T estimuláveis pela PHA. Foi 

observado pela equipe médica responsável pelo tratamento dos pacientes do acidente de Goiânia (Brandão-

Mello & cols., 1991) que, em alguns dos indivíduos, após uma rápida recuperação da leucopenia em grau 

severo, havia uma importante alteração no leucograma, com abundante aparecimento de formas imaturas. 

A hipótese acima explicaria os resultados obtidos para os pacientes n2 1 e 2. Entretanto, 

aparentemente contraria outro achado nosso, que é a não-correlação entre a meia-vida dos linfócitos e o 
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grau de leucopenia. Uma possível explicação para isso é a de que o instante em que os linfócitos tornam-

se estimuláveis pela PHA (e a freqüência diminui) coincide temporalmente com a vida média normal dos 

linfócitos de vida curta. Tal fato poderia mascarar o efeito do grau de leucopenia, já que indivíduos com 

leucopenia severa teriam a freqüência de aberrações reduzida ao mesmo tempo que os com leucopenia 

moderada. 

Portanto, embora ocorra de fato uma diluição das células contendo aberrações instáveis por células 

livres das mesmas, esse não parece ser o fenômeno predominante. Parece mais provável que o 

desaparecimento das aberrações seja um fato natural, correlacionado com o tempo de vida normal das 

diferentes subpopulações de linfócitos. No caso dos indivíduos que receberam doses mais elevadas, a 

sobrevida das células seria ainda menor, em função dos danos cromossômicos. 

Provavelmente, as duas hipóteses coexistem, embora a hipótese a seguir pareça ser a principal 

responsável pelo fenômeno observado. 

6.2.2.2 Hipótese de existência de subpopulações de linfócitos T com diferentes tempos de vida 

As duas componentes (rápida e lenta) observadas na cinética de desaparecimento das aberrações 

podem ser explicadas pela existência de diferentes subpopulações de linfócitos T, com diferentes tempos 

de vida. O tempo de vida do linfócito estaria relacionado ao tipo de antígeno ao qual o linfócito é 

específico (se comum ou raro), já que o linfócito é estimulado a entrar em mitose ao encontrar o antígeno 

apropriado. Linfócitos com tempos de vida mais longos seriam, portanto, os comprometidos com 

antígenos mais raramente encontrados. É possível que a fitohemaglutinina estimule todos os linfócitos T 

que já estejam comprometidos a responderem a um antígeno qualquer, o que incluiria os de vida curta 

e os de vida longa. 

Vários autores (Awa, 1983; Buckton, 1983) têm descrito a observação, muitos anos após 

irradiação in vivo, de células contendo aberrações instáveis, muitas das quais acompanhadas do respectivo 

fragmento. Quando tal fato ocorre, indica que, provavelmente, as células encontram-se na primeira divisão 

mitótica após a irradiação, ocorrida muitos anos antes (Buckton & cols., 1967a). 

Da população de linfócitos presente no corpo de um adulto num dado instante de tempo, uma 

pequena percentagem deve ter existido por muitos anos. É possível, portanto, que alguns linfócitos 

permaneçam in vivo sem se dividirem pelo curso de vida do indivíduo, se este não for exposto ao antígeno 

ao qual o linfócito é específico. Tal hipótese para explicar a permanência nos linfócitos de aberrações 

cromossômicas instáveis, por tantos anos, já havia sido sugerida por Buckton e colaboradores (1967). Essa 

hipótese favorece o conceito do linfócito constituir a memória imunológica do corpo, pelo seu potencial 

para longa sobrevivência in vivo. 
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6.2.3 Funções médias para correção de uma freqüência observada após um tempo / 

Na seção 5.2.2 foram deduzidos dois tipos de funções para correção da freqüência de aberrações 

instáveis, observada após atraso na coleta de uma amostra de sangue: para tempos decorridos maiores e 

menores que 470 dias. 

Quando o tempo decorrido é longo, maior que 470 dias, foi deduzida uma função única, aplicável 

tanto a baixas quanto a altas doses. Para que se possa continuar a observar essa função por muitos mais 

anos, a idéia é dar continuidade ao acompanhamento citogenético dos pacientes de Goiânia. Funções 

semelhantes a essa auxiliariam as reestimativas de dose de sobreviventes de episódios passados, tais como 

os de Hiroshima e Nagasaki. 

Para tempos decorridos menores que 470 dias, só foi possível a dedução de uma função para os 

casos de acidentes envolvendo doses elevadas (maiores que 1 Gy), para os quais foi obtido um número 

razoável de pontos experimentais, o que tornou possível a estimativa da meia-vida média de 

desaparecimento de dicêntricos e anéis céntricos (140 dias). O mesmo não foi possível para os casos de 

acidentes envolvendo doses menores que 1 Gy, porque os pontos experimentais obtidos na fase inicial do 

acompanhamento citogenético não permitiram vislumbrar com segurança a função correspondente. Para 

esse grupo, entretanto, o desaparecimento das aberrações parece se processar mais lentamente. Para uma 

melhor elucidação da questão, serão necessários outros estudos experimentais, a serem realizados com 

indivíduos envolvidos em casos de superexposição acidental ocupacional, que normalmente envolvem 

doses menores que 1 Gy (Ramalho & cols., 1991b). 

6.3 CONTAMINAÇÃO INTERNA PELO , 3 7Cs 

Tem sido ponderado que elétrons Auger podem ter valores de RBE (eficiência biológica relativa) 

consideravelmente superiores aos de outros elétrons. De acordo com a ICRP (1990), nos casos em que 

o radionuclídeo não penetra na célula, os emissores de elétrons Auger são muito ineficientes em produzir 

efeitos biológicos, por causa do pequeno alcance dos elétrons com baixa energia. Os emissores Auger 

depositam sua energia apenas nas imediações do radionuclídeo em decaimento. Emissores Auger 

incorporados ao DNA produzem efeitos típicos de radiações com alto LET. Entretanto, o mesmo tipo de 

decaimento, ao ocorrer fora do núcleo, é surpreendentemente não-tóxico às células (Hofer, 1992). 

De acordo com a ICRP (1990), para os emissores de elétrons Auger que penetram na célula, mas 

não se incorporam ao DNA, o RBE é de cerca de 1,5 a 8. Para os que se incorporam ao DNA, tal como 

o , 2 i I , valores muito maiores de RBE (20-40) têm sido relatados (ICRP, 1990). 
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De acordo com experimentos realizados com amostras de sangue de pacientes envolvidos no 

acidente de Goiânia, contaminados internamente pelo 1 3 7Cs (Oliveira & cols., 1991), verificou-se que a 

maior parte do césio incorporado, presente no sangue, encontrava-se nos eritrocitos, e, não, nos 

leucócitos. Provavelmente, o Cs penetra nas células por transporte ativo, no lugar do K (Rosoff & cols., 

1963; Leggett, 1986). Não se sabe se uma fração significativa do césio no corpo penetra no núcleo dos 

linfócitos e é incorporado ao DNA. Em caso negativo, ficaria reduzido um possível efeito biológico dos 

elétrons Auger do 1 3 7Cs. 

Na comparação realizada entre as doses estimadas por dosimetria citogenética e as teoricamente 

calculadas através de modelagem metabólica (ver seção 5.2.3), num indivíduo altamente contaminado 

internamente durante o acidente de Goiânia, os resultados mostraram que, no segundo intervalo de tempo 

observado, a dose estimada por dosimetria citogenética foi maior que a esperada pela teoria. O mais 

provável é que isso seja devido a flutuações estatísticas. Outrossim, poderia ser indicativo de algum efeito 

maior que o esperado, quem sabe em conseqüência de elétrons Auger. 
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Capítulo 7 

CONCLUSÕES 

O acidente ocorrido em setembro de 1987, na cidade de Goiânia, constitui-se, oficialmente, no 

maior acidente radiológico já sucedido, em termos de número de pessoas envolvidas. Apesar do caráter 

trágico do episódio, ele forneceu uma ocasião rara e de especial relevância para estudos práticos em 

diversas áreas ligadas a emergências radiológicas. No campo da dosimetria biológica, o acidente forneceu 

um terreno fértil para a obtenção de informações e estudo de vários parâmetros que necessitam ser melhor 

entendidos. Em particular, no âmbito da dosimetria citogenética, os conhecimentos obtidos através do 

presente trabalho encontram aplicação prática, no aperfeiçoamento dessa técnica dosimétrica. 

Na fase emergência! do acidente, existia a necessidade, por parte da equipe encarregada do 

tratamento médico das vítimas, da obtenção de estimativas rápidas das doses recebidas. Nesse aspecto, 

a dosimetria citogenética mostrou-se bastante útil. Na fase de acompanhamento dos pacientes, iniciada 

logo após a emergência e que se estenderá por muitos anos mais, os objetivos principais da equipe médica 

têm sido o diagnóstico precoce de efeitos estocásticos das radiações e a continuação do tratamento dos 

efeitos determinísticos. Também nessa fase, técnicas de análise cromossômica constituem fonte de 

informações adicionais para a equipe médica. 

As conclusões obtidas durante a execução dos objetivos específicos do presente trabalho, tanto na 

fase emergencial do acidente, quanto na fase posterior, obtidas durante cinco anos de acompanhamento, 

constituem-se em relevante contribuição por terem gerado informações importantes, tanto para a equipe 

médica responsável pelo tratamento dos pacientes envolvidos, quanto para a técnica de dosimetria 

citogenética. Nesse último aspecto, a análise dos dados por nós obtidos nas observações citogenéticas 

pertinentes ao acidente de Goiânia nos permite chegar às seguintes conclusões: 

- A técnica de dosimetria citogenética se mostrou muito útil nas estimativas de dose no acidente de 

Goiânia, auxiliando as decisões da equipe médica. 

- Foi obtida boa correlação entre a dose estimada por dosimetria citogenética e o grau de leucopenia 

apresentada pelos indivíduos. Os indivíduos com as maiores doses apresentaram a leucopenia em grau 

mais severo. 
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- Os indivíduos que receberam doses superiores a cerca de 3 Gy apresentaram leucopenia em grau severo. 

Os que receberam doses em torno de 1 a 3 Gy apresentaram-na em grau moderado. Quase todos os 

indivíduos com doses inferiores a 1 Gy não apresentaram leucopenia. Tais achados confirmam previsões 

de diagnóstico e sintomas clínicos esperados, de acordo com a publicação 28 da ICRP (1978). 

- Apesar do caráter pouco uniforme das irradiações sofridas, a distribuição das aberrações (dicêntricos 

e anéis cêntricos) entre as células analisadas, nas amostras iniciais dos pacientes, seguiu a distribuição de 

Poisson, exceto em 7 indivíduos. 

- A dosimetria citogenética parece ter sido capaz de detectar doses internas devidas a níveis elevados de 

contaminação interna pelo 1 3 7Cs, conforme análise detalhada de um caso particular de um indivíduo 

seriamente contaminado internamente pelo césio e acompanhado citogeneticamente. 

- Para os indivíduos que haviam sido expostos a doses elevadas (> 1 Gy), o desaparecimento das 

aberrações cromossômicas instáveis, durante o acompanhamento citogenético, seguiu uma função 

exponencial dupla, com um termo rápido na fase inicial (até 470 dias) e um termo longo, após 470 dias. 

Foi estimada em 140 dias a meia-vida média de desaparecimento das aberrações cromossômicas instáveis 

(dicêntricos e anéis cêntricos), no período inicial do acompanhamento, até 470 dias. Tal valor é 

flagrantemente menor que valores sugeridos anteriormente na literatura (em geral, 3 anos). 

- Para o grupo acima, após 470 dias de acompanhamento, a eliminação de aberrações é praticamente 

inexistente. A hipótese que nos parece mais plausível para explicar esse termo longo é a existência de 

subpopulações de linfócitos T com diferentes tempos de vida. Alguns linfócitos T, se específicos para 

reagirem a antígenos raros, poderiam ter vida muito longa. 

- Para este grupo mais exposto, a meia-vida individual de eliminação das aberrações não apresentou 

correlação com sexo, idade, grau de leucopenia, administração do fator rHuGM-CSF ou freqüência inicial 

de aberrações (dose recebida). A meia-vida parece estar relacionada a algum fenômeno natural de 

renovação dos linfócitos, ou seja, ao tempo normal de vida dos linfócitos T. 

- Para os indivíduos menos expostos (doses inferiores a 1 Gy), a meia-vida de desaparecimento das 

aberrações, ao longo da duração do acompanhamento, parece ser um pouco mais longa do que a dos 

indivíduos expostos a doses altas, sugerindo que a quantidade de dano cromossômico pode influenciar o 

tempo de vida da célula. 
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- Já que o tempo de vida da célula poderia ser influenciado pelo número de aberrações cromossômicas, 

não podem ser utilizados estudos baseados na cinética de desaparecimento de aberrações para se estimar 

a meia-vida de linfócitos normais. 

- As freqüências individuais de aberrações instáveis, iniciais e finais (após 470 dias), apresentaram 

correlação razoável entre si. A função de correlação (Y = ax, onde a = 9,44) permite que se estime a 

freqüência inicial a partir de uma freqüência observada, num tempo entre 470 dias e 5 anos, após a 

exposição. 

- Quando o atraso na coleta da amostra de sangue for menor que 470 dias, pode-se corrigir a freqüência 

observada utilizando-se a meia-vida média (140 dias) na regressão exponencial. Deve-se conhecer o tempo 

decorrido e se ter uma estimativa prévia da dose recebida, que deverá ter sido superior a 1 Gy. 

- Para doses menores que 1 Gy, não foi possível estimar a função de correlação entre as freqüências 

iniciais e finais de aberrações, para tempos menores que 470 dias. Nesse caso, não se recomenda correção 

alguma. 

- Serão necessários mais estudos experimentais de acompanhamento de indivíduos envolvidos em 

superexposições a doses menores que 1 Gy para se estimar a função inicial de desaparecimento das 

aberrações nessas circunstâncias. 

- Pretende-se dar continuidade ao acompanhamento citogenético dos pacientes de Goiânia, com o objetivo 

de prolongar a observação do desaparecimento das aberrações cromossômicas instáveis. 
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APÊNDICE A 

Lista dos indivíduos analisados por dosimetria citogenética 
no acidente de Goiânia 

Código Sexo Idade Data da coleta 
Dose reestimada por 

citogenética (Gy) 
Grau de leucopenia na 

fase crítica* 

1-DAF M 35 02/10/87 5,3 severa 

2-RSA M 21 02/10/87 4,6 severa 

3-LNF F 6 03/10/87 4,4 severa 

4-MGF F 36 02/10/87 3,9 severa 

5-AAS M 18 03/10/87 3,7 severa 

6-IBS M 20 06/10/87 2,9 severa 

7-EDF M 42 02/10/87 2,8 moderada 

8-MGA F 57 11/10/87 2,8 severa 

9-IAF M 40 02/10/87 1,9 moderada 

10-GGS M 21 06/10/87 1,9 moderada 

11-EBS M 13 08/10/87 1,9 moderada 

12-WMP M , 19 02/10/87 1,8 severa 

13-ERF M 47 02/10/87 1,5 moderada 

14-ODJ M 12 06/10/87 1,1 moderada 

15-PRM M 39 28/10/87 1,0 -

16-LUF M 14 02/10/87 0,9 moderada 

17-DFF F 43 06/10/87 0,9 -

18-LOS F 28 03/10/87 0,8 moderada 

19-RBG F 27 25/11/87 0,8 -

20-OAF M 32 11/10/87 0,8 -

21-KSS M 31 03/10/87 0,8 -

22-PNF F 5 13/10/87 0,6 -

23-SPQ M 13 30/10/87 0,5 -

24-MPG F 42 12/01/88 0,5 -

25-AWJ M 23 06/10/87 0,4 -
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Apêndice A (Continuação) 

Código Sexo Idade Data da coleta 
Dose reestimada por 

citogenética (Gy) 
Grau de leucopenia na 

fase crítica 

26-DPS M 50 11/10/87 0,4 -

27-EAS M 31 06/10/87 0,4 -

28-MNF M 7 13/10/87 0,4 -

29-GAC F 24 25/11/87 0,4 -

30-MFN F 27 01/02/88 0,4 -

31-EUS F 50 13/10/87 0,4 -

32-STP F 27 11/11/87 0,4 -

33-MAM F 59 13/10/87 0,3 -

34-CPS F 44 25/11/87 0,3 -

35-AGM F 8 25/11/87 0,3 -

36-GCB F 11 13/10/87 0,3 -

37-TJB M 30 28/10/87 0,3 -

3 8-ACM F 20 11/10/87 0,3 -

39-RUA M 23 09/02/88 0,3 -

40-ISP F 26 15/04/88 0,2 -

41-LOF F 35 12/01/88 0,2 -

42-AFP F 5 20/01/88 0,2 -

43-ATR M 65 02/12/87 0,2 -

44-EBJ M 14 06/02/88 0,2 -

45-MCS M 26 06/10/87 0,2 -

46-CNF M 69 13/10/87 0,2 -

47-DSS F 30 28/10/87 0,2 -

48-JCM M 37 28/10/87 0,2 -

49-MJF F 31 - 01/02/88 0,2 -

50-WMF M 34 13/10/87 0,2 -

51-BAS M 27 13/10/87 0,1 -

52-JSC M 56 02/12/87 0,1 -

53-CMS F 1 13/10/87 0,1 -
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Apêndice A (Continuação) 

Código Sexo Idade Data da coleta 
Dose reestimada por 

citogenética (Gy) 
Grau de Ieucopenia na 

fase crítica 

54-EDS M 28 06/10/87 0,1 -

55-ERS F 50 02/12/87 0,1 -

56-MCF F 7 02/12/87 0,1 -

57-CFS M 18 13/10/87 0,1 -

58-MTG M 40 06/10/87 < 0,1 -

59-CRS F 4 06/10/87 < 0,2 -

60-PFS M 6 06/10/87 < 0,2 -

61-FJS M 7 25/11/87 < 0,3 -

62-JOC M 38 08/10/87 < 0,2 -

63-FMC M 12 08/10/87 < 0,2 -

64-FAC M 12 08/10/87 < 0,2 -

65-SLC F 34 08/10/87 < 0,2 -

66-JNS M 21 11/10/87 < 0,2 -

67-MAP F 13 13/10/87 < 0,2 -

68-SNF F 38 13/10/87 < 0,1 -

69-CLF F 8 13/10/87 < 0,1 -

70-SIF F 10 13/10/87 < 0,2 -

71-CRO M 15 13/10/87 < 0,3 -

72-SCR F 25 29/10/87 < 0,4 -

73-CRP F 27 29/10/87 < 0,2 -

74-ADR M 34 06/11/87 < 0,2 -

75-ADF F 16 09/11/87 < 0,3 -

76-PHF M 22 09/11/87 < 0,2 -

77-DRO M 24 24/11/87 < 0,2 -

78-WGS M 22 24/11/87 < 0,3 -

79-RCT M 45 24/11/87 < 0,3 -

80-ERK F 37 24/11/87 < 0,2 -

81-MGV F 32 24/11/87 < 0,1 -
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Apêndice A (Continuação) 

Código Sexo Idade Data da coleta 
Dose reestimada por 

citogenética (Gy) 
Grau de leucopenia na 

fase crítica 

82-PSM M 27 25/11/87 < 0,2 -

83-MCF F 38 25/11/87 < 0,2 -

84-ODF M 9 25/11/87 < 0,2 -

85-SAF F 1 25/11/87 < 0,2 -

86-CCF F 29 25/11/87 < 0,3 -

87-RFO F 23 15/04/88 < 0,3 -

88-CAC M 13 30/11/87 < 0,3 -

89-ESM F 8 02/12/87 < 0,2 -

90-MGS F 23 02/12/87 < 0,2 -

91-JFM M 51 02/12/87 < 0,2 -

92-LAC M 33 02/12/87 < 0,2 -

93-IAM F 26 02/12/87 < 0,2 -

94-JSA M 65 02/12/87 < 0,2 -

95-LCF F 6 02/12/87 < 0,2 -

96-JRF M 4 02/12/87 < 0,2 -

97-RFS M 45 16/12/87 < 0,2 -

98-CAJ M 1 12/01/88 < 0,3 -

99-VAG M 36 20/01/88 < 0,2 -

100-ACR M 18 20/01/88 < 0,2 -

101-NJQ M 40 01/02/88 < 0,2 -

102-SAP F 14 01/02/88 < 0,3 -

103-HKA M 6 01/02/88 < 0,2 -

104-RGD M 0 01/03/88 < 0,2 -

105-URS M 35 12/05/88 < 0,2 -

106-ADM F 0 12/05/88 < 0,2 -

107-TNF F 29 08/08/88 < 0,2 -

108-KMR F 9 08/08/88 < 0,3 -

109-SMS F ' 30 08/08/88 < 0,1 -
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Apêndice A (Continuação) 

Código Sexo Idade Data da coleta 
Dose reestimada por 

citogenética (Gy) 
Grau de leucopenia na 

fase crítica 

110-CLR M 6 08/08/88 < 0,1 -

111-JNS M 41 08/08/88 < 0,1 -

112-ERS M 3 05/12/88 < 0,1 -

113-SNB F 32 05/12/88 < 0,1 -

114-FCS F 33 30/01/89 < 0,1 -

115-MLS M 26 30/01/89 < 0,2 -

116-LFS M 2 30/01/89 < 0,1 -

117-MRM M 59 30/01/89 < 0,1 -

118-MGM F 31 30/01/89 < 0,2 -

119-MLG F 50 30/01/89 < 0,1 -

120-LNS F 2 11/04/89 < 0,1 -

121-ELM F 50 31/01/89 < 0,1 -

122-TFB F 33 22/02/89 < 0,1 -

123-SBS M 46 15/05/89 < 0,1 -

124-SCO M 27 15/05/89 < 0,1 -

125-CAF F 35 05/06/89 < 0,2 -

126-LLF F 16 15/05/89 < 0,1 -

127-OAS M 46 15/05/89 < 0,1 -

128-JBS M 29 05/06/89 < 0,2 -

129-GTS F 57 05/06/89 < 0,1 -

* No presente trabalho, a leucopenia foi considerada moderada para contagens de leucócitos abaixo do normal, mas 
acima de 2000/mm3; e severa abaixo de 2000. O símbolo (-) indica ausência de leucopenia. 
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APÊNDICE 6 

Freqüência inicial de aberrações cromatídicas e cromossômicas 
nos indivíduos analisados por dosimetria citogenética após o 

acidente de Goiânia 

Indivíduo 
Cromatídicas Cromossômicas 

Indivíduo N2 de 
células N2 de 

gaps 
(Freq.) 

N£ de 
quebras 
(Freq.) 

N2 de 
trocas 
(Freq.) 

N2 de 
dicèntricos 

(Freq.) 

m de 
anéis 

(Freq.) 

N2 de 
acêntricos 

(Freq.) 

Freq. de 
die+an 

1-DAF 150 4 
(0,027) 

7 
(0,047) 

0 
(0,000) 

183 (4 t r ie) 

(1,220) 
5 

(0,033) 
48 

(0,320) 1,253 

2-RSA 100 0 
(0,000) 

4 
(0,040) 

0 
(0,000) 

100 (2 trie) 

(1,000) 
3 

(0,030) 
33 

(0,330) 1,030 

3-LNF 26 0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

25 (1 trie) 

(0,962) 
0 

(0,000) 
10 

(0,385) 0,962 

4-MGF 170 1 
. (0,006) 

6 
(0,035) 

0 
(0,000) 

133 (4 t r ie) 

(0,782) 
7 

(0,041) 
49 

(0,288) 0,824 

5-AAS 100 0 
(0,000) 

1 
(0,010) 

0 
(0,000) 

71 
(0,710) 

5 
(0,050) 

14 
(0,140) 0,760 

6-IBS 200 0 
(0,000) 

1 
(0,005) 

0 
(0,000) 

103 (1 trie) 
(0,515) 

11 
(0,055) 

19 
(0,095) 0,570 

7-EDF 100 1 
(0,010) 

3 
(0,030) 

0 
(0,000) 

53 
(0,530) 

1 
(0,010) 

8 
(0,080) 0,540 

8-MGA 150 0 
(0,000) 

1 
(0,007) 

0 
(0,000) 

78 (1 trie) 

(0,520) 
2 

(0,013) 
28 

(0,187) 0,533 

9-lAF 100 0 
(0,000) 

1 
(0,010) 

0 
(0,000) 

25 
(0,250) 

2 
(0,020) 

4 
(0,040) 0,270 

10-GGS 130 0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

31 
(0,238) 

3 
(0,023) 

9 
(0,069) 0,262 

11-EBS 150 0 
(0,000) 

3 
(0,020) 

0 
(0,000) 

36 
(0,240) 

3 
(0,020) 

11 
(0,073) 0,260 

12-WMP 250 1 
(0,004) 

3 
(0,012) 

0 
(0,000) 

56 
(0,224) 

1 
(0,004) 

30 
(0,120) 0,228 

13-ERF 100 0 
• (0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

15 
(0,150) 

1 
(0,010) 

5 
(0,050) 0,160 

14-ODJ 100 0 
(0,000) 

3 
(0,030) 

0 
(0,000) 

8 
(0,080) 

2 
(0,020) 

4 
(0,040) 0,100 

15-PRM 200 1 
(0,005) 

3 
(0,015) 

1 
(0,005) 

15 
(0,075) 

0 
(0,000) 

5 
(0,025) 0,075 
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Apêndice B (Continuação) 

Indivíduo N2 de 
células 

N£ de 
gaps 

(Freq.) 

N2 de 
quebras 
(Freq.) 

N£ de 
trocas 
(Freq.) 

NS de 
dic&ntricos 

(Freq.) 

N* de 
anéis 

(Freq.) 

NS de 
acêntricos 

(Freq.) 

Freq. de 
dic+an 

16-LUF 200 0 
(0,000) 

2 
(0,010) 

0 
(0,000) 

13 
(0,065) 

1 
(0,005) 

5 
(0,025) 0,070 

17-DFF 200 3 
(0,015) 

6 
(0,030) 

0 
(0,000) 

12 
(0,060) 

1 
(0,005) 

2 
(0,010) 0,065 

18-LOS 170 1 
(0,006) 

2 
(0,012) 

0 
(0,000) 

8 
(0,047) 

1 
(0,006) 

4 
(0,024) 0,053 

19-RBG 250 1 
(0,004) 

2 
(0,008) 

2 
(0,008) 

15 
(0,060) 

0 
(0,000) 

7 
(0,028) 0,060 

20-OAF 100 1 
(0,010) 

6 
(0,060) 

0 
(0,000) 

5 
(0,050) 

0 
(0,000) 

4 
(0,040) 0,050 

21-KSS 100 0 
(0,000) 

3 
(0,030) 

0 
(0,000) 

6 
(0,060) 

0 
(0,000) 

3 
(0,030) 0,060 

22-PNF 140 0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

4 
(0,029) 

0 
(0,000) 

3 
(0,021) 0,029 

23-SPQ 200 2 
(0,010) 

3 
(0,015) 

0 
(0,000) 

5 
(0,025) 

0 
(0,000) 

3 
(0,015) 0,025 

24-MPG 300 2 
(0,007) 

- 7 
(0,023) 

0 
(0,000) 

6 
(0,020) 

1 
(0,003) 

2 
(0,007) 0,023 

25-AWJ 200 1 
(0,005) 

3 
(0,015) 

0 
(0,000) 

3 
(0,015) 

1 
(0,005) 

7 
(0,035) 0,020 

26-DPS 200 0 
(0,000) 

1 
(0,005) 

0 
(0,000) 

4 
(0,020) 

0 
(0,000) 

5 
(0,025) 0,020 

27-EAS 200 1 
(0,005) 

3 
(0,015) 

0 
(0,000) 

2 
(0,010) 

2 
(0,010) 

1 
(0,005) 0,020 

28-MNF 200 0 
(0,000) 

3 
(0,015) 

0 
(0,000) 

4 
(0,020) 

0 
(0,000) 

5 
(0,025) 0,020 

29-GAC 225 4 
(0,018) 

4 
(0,018) 

0 
(0,000) 

4 
(0,018) 

0 
(0,000) 

6 
(0,027) 0,018 

30-MFN 300 1 
(0,003) 

3 
(0,010) 

0 
(0,000) 

5 
(0,017) 

0 
(0,000) 

5 
(0,017) 0,017 

31-EUS 200 t 
(0,005) 

2 
(0,010) 

0 
(0,000) 

3 
(0,015) 

0 
(0,000) 

8 
(0,040) 0,015 

32-STP 200 1 
(0,005) 

1 
(0,005) 

0 
(0,000) 

3 
(0,015) 

0 
(0,000) 

1 
(0,005) 0,015 

33-MAM 380 0 
(0.000) 

0 
Í0,000) 

0 
(0,000) 

5 
(0,013) 

0 
(0,000) 

4 
(0,011) 0,013 

34-CPS 350 2 
(0,006) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

4 
(0,011) 

0 
(0,000) 

4 
(0,011) 0,011 

-101-



Apêndice B (Continuação) 

Indivíduo N2 de 
células 

N& de 
gaps 

(Freq.) 

M d e 
quebras 
(Freq.) 

Ni de 
trocas 
(Freq.) 

N£ de 
dicêntricos 

(Freq.) 

Ni de 
anéis 

(Freq.) 

NS de 
acêntricos 

(Freq.) 

Freq. de 
dic+an 

35-AGM 300 0 
(0,000) 

6 
(0,020) 

0 
(0,000) 

3 
(0,010) 

0 
(0,000) 

4 
(0,013) 0,010 

36-GCB 500 0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

5 
(0,010) 

0 
(0,000) 

4 
(0,008) 0,010 

37-TJB 200 3 
(0,015) 

9 
(0,045) 

0 
(0,000) 

2 
(0,010) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 0,010 

3 8-ACM 325 0 
(0,000) 

5 
(0,015) 

0 
(0,000) 

3 
(0,009) 

0 
(0,000) 

2 
(0,006) 0,009 

39-RUA 210 2 
(0,009) 

0 
•(0,000) 

0 
(0,000) 

2 
(0,009) 

0 
(0,000) 

2 
(0,009) 0,009 

40-ISP 260 0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

2 
(0,008) 

0 
(0,000) 

1 
(0,004) 0,008 

41-LOF 250 1 
(0,004) 

5 
(0,020) 

0 
(0,000) 

2 
(0,008) 

0 
(0,000) 

5 
(0,020) 0,008 

42-AFP 300 0 
(0,000) 

2 
(0,007) 

0 
(0,000) 

2 
(0,007) 

0 
(0,000) 

4 
(0,013) 0,007 

43-ATR 300 0 
(0,000) 

1 
(0,003) 

0 
(0,000) 

2 
(0,007) 

0 
(0,000) 

2 
(0,007) 0,007 

44-EBJ 400 0 
(0,000) 

1 
(0,002) 

0 
(0,000) 

3 
(0,007) 

0 
(0,000) 

3 
(0,007) 0,007 

45-MCS 300 0 
(0,000) 

3 
(0,010) 

0 
(0,000) 

2 
(0,007) 

0 
(0,000) 

6 
(0,020) 0,007 

46-CNF 500 0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

3 
(0,006) 

0 
(0,000) 

3 
(0,006) 0,006 

47-DSS 200 2 

' (0,010) 
1 

(0,005) 
0 

(0,000) 
1 

(0,005) 
0 

(0,000) 
1 

(0,005) 0,005 

48-JCM 200 0 
(0,000) 

1 
(0,005) 

0 
(0,000) 

1 
(0,005) 

0 
(0,000) 

2 
(0,010) 0,005 

49-MJF 200 0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

1 
(0,005) 

0 
(0,000) 

1 
(0,005) 0,005 

50-WMF 400 1 
(0,002) 

7 
(0,018) 

0 
(0,000) 

2 
(0,005) 

0 
(0,000) 

2 
(0,005) 0,005 

51-BAS 500 0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

2 
(0,004) 

0 
(0,000) 

7 
(0,014) 0,004 

52-JSC 225 0 
(0,000) 

2 
(0,009) 

0 
(0,000) 

1 
(0,004) 

0 
(0,000) 

2 
(0,009) 0,004 

53-CMS 500 0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

2 
(0,004) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 0,004 
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Apêndice B (Continuação) 

Indivíduo N* de 
células 

N£ de 
gaps 

(Freq.) 

N i de 
quebras 
(Freq.) 

N£ de 
trocas 
(Freq.) 

N£ de 
d icên tricôs 

(Freq.) 

Nâ de 
anéis 

(Freq.) 

Ni de 
acêntricos 

(Freq.) 

Freq. de 
dic+an 

54-EDS 300 2 
(0,007) 

4 
(0,013) 

0 
(0,000) 

1 
(0,003) 

0 
(0,000) 

3 
(0,010) 0,003 

55-ERS 300 0 
(0,000) 

1 
(0,003) 

2 
(0,007) 

1 
(0,003) 

0 
(0,000) 

9 
(0,030) 0,003 

56-MCF 300 0 
(0,000) 

1 
(0,003) 

0 
(0,000) 

1 
(0,003) 

0 
(0,000) 

4 
(0,013) 0,003 

57-CFS 500 0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

1 
(0,002) 

0 
(0,000) 

2 
(0,004) 0,002 

58-MTG 350 2 
(0,006) 

1 
(0,003) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

4 
(0,011) 0,000 

59-CRS 300 0 
(0,000) 

5 
(0,017) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

4 
(0,013) 0,000 

60-PFS 300 0 
(0,000) 

2 
(0,007) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

2 
(0,007) 0,000 

61-FJS 150 1 
(0,007) 

4 
(0,027) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

5 
(0,033) 0,000 

62-JOC 200 1 
. (0,005) 

7 
(0,035) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

2 
(0,010) 0,000 

63-FMC 190 0 
(0,000) 

2 
.(0,010) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

1 
(0,005) 0,000 

64-FAC 300 1 
(0,003) 

6 
(0,020) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

3 
(0,010) 0,000 

65-SLC 300 0 
(0,000) 

4 
(0,013) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000)-

2 
(0,007) 0,000 

66-JNS 200 1 
(0,005) 

3 
(0,015) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

6 
(0,030) 0,000 

67-MAP 240 0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 0,000 

68-SNF 500 0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

5 
(0,010) 0,000 

69-CLF 500 0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

2 
(0,004) 0,000 

70-SIF 200 0 
(0,000) 

2 
(0,010) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

4 
(0,020) 0,000 

71-CRO 100 0 
• (0,000) 

1 
(0,010) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 0,000 

72-SCR 80 0 
(0,000) 

1 
-(0,012) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 0,000 
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Apêndice B (Continuação) 

Indivíduo NS de 
células 

NS de 
gaps 

(Freq.) 

N2.de 
quebras 
(Freq.) 

N2 de 
trocas 
(Freq.) 

N2 de 
d icên tricôs 

(Freq.) 

N2 de 
anéis 

(Freq.) 

N2 de 
acêntricos 

(Freq.) 

Freq. de 
dic+an 

73-CRP 180 3 
(0,017) 

1 
(0,005) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

2 
(0,011) 0,000 

74-ADR 200 2 
(0,010) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

2 
(0,010) 0,000 

75-ADF 120 0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 0,000 

76-PHF 300 1 
(0,003) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

1 
(0,003) 0,000 

77-DRO 200 0 
(0,000) 

1 
(0,005) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 0,000 

78-WGS 160 0 
' (0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

1 
(0,006) 0,000 

79-RCT 100 0 
(0,000) 

1 
"(0,010) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

2 
(0,020) 0,000 

80-ERK 225 1 
(0,004) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 0,000 

81-MGV 350 1 
(0,003) 

2 
(0,006) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

1 
(0,003) 0,000 

82-PSM 200 2 
(0,010) 

1 
(0,005) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

3 
(0,015) 0,000 

83-MCF 300 0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

1 
(0,003) 0,000 

84-ODF 230 0 
(0,000) 

1 
(0,004) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 0,000 

85-SAF 300 1 
(0,003) 

2 
(0,007) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

1 
(0,003) 0,000 

86-CCF 160 1 
(0,006) 

1 
(0,006) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 0,000 

87-RFO 150 1 
(0,007) 

1 
(0,007) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 0,000 

88-CAC 150 0 
(0,000) 

. 1 
(0,007) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

1 
(0,007) 0,000 

89-ESM 300 1 
(0,003) 

1 
(0,003) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

1 
(0,003) 0,000 

90-MGS 300 0 
(0,000) 

5 
(0,017) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

1 
(0,003) 0,000 

91-JFM 200 0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 0,000 
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Apêndice B (Continuação) 

Indivíduo N2 de 
células 

N2 de 
gaps 

(Freq.) 

N a de 
quebras 
(Freq.) 

N£ de 
trocas 
(Freq.) 

N2 de 
dicêntricos 

(Freq.) 

W de 
anéis 

(Freq.) 

N i de 
acêntricos 

(Freq.) 

Freq. de 
dic+an 

92-LAC 300 0 
(0,000) 

1 
(0,003) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 0,000 

93-IAM 300 2 
(0,007) 

4 
(0,013) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

3 
(0,010) 0,000 

94-JSA 250 0 
(0,000) 

1 
(0,004) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

1 
(0,004) 0,000 

95-LCF 300 0 
(0,000) 

1 
(0,003) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 0,000 

96-JRF 300 1 
(0,003) 

3 
(0,010) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

3 
(0,010) 0,000 

97-RFS 300 0 
. (0,000) 

3 
(0,010) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

2 
(0,007) 0,000 

98-CAJ 100 0 
(0,000) 

1 
.(0,010) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 0,000 

99-VAG 300 1 
(0,003) 

3 
(0,010) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 0,000 

100-ACR 280 1 
(0,004) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

3 
(0,011) 0,000 

101-NJQ 300 1 
(0,003) 

2 
(0,007) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

2 
(0,007) 0,000 

102-SAP 160 0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 0,000 

103-HKA 300 0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

2 
(0,007) 0,000 

104-RGD 300 0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 0,000 

105-URS 280 2 
(0,007) 

1 
(0,004) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 0,000 

106-ADM 280 2 
' (0,007) 

1 
(0,004) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 0,000 

107-TNF 300 0 
(0,000) 

2 
-(0,007) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

4 
(0,013) 0,000 

108-KMR 130 0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 0,000 

109-SMS 500 0 
(0,000) 

1 
(0,002) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 0,000 

110-CLR 500 0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

1 
(0,002) 0,000 
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Apêndice B (Continuação) 

Indivíduo N2 de 
células 

NJ2 de 
gaps 

(Freq.) 

Na de 
quebras 
(Freq.) 

Nade 
trocas 
(Freq.) 

Na de 
dicêntricos 

(Freq.) 

N£ de 
anéis 

(Freq.) 

Na de 
acêntricos 

(Freq.) 

Freq. de 
dic-fan 

111-JNS 500 0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 0,000 

112-ERS 500 0 
(0,000) 

3 
(0,006) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 0,000 

113-SNB 500 2 
(0,004) 

3 
(0,006) 

1 
(0,002) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

1 
(0,002) 0,000 

114-FCS 500 0 
(0,000) 

10 
(0,020) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

1 
(0,002) 0,000 

115-MLS 310 
(0,006) 

5 
(0,016) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 0,000 

116-LFS 500 1 
• (0,002) 

2 
(0,004) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

1 
(0,002) 0,000 

117-MRM 500 1 
(0,002) 

9 
-(0,018) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

6 
(0,012) 0,000 

118-MGM 330 1 
(0,003) 

5 
(0,015) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

3 
(0,009) 0,000 

119-MLG 500 0 
(0,000) 

9 
(0,018) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

3 
(0,006) 0,000 

120-LNS 500 0 
(0,000) 

1 
(0,002) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 0,000 

121-ELM 500 2 
(0,004) 

2 
(0,004) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 0,000 

122-TFB 500 2 
(0,004) 

3 
(0,006) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

2 
(0,004) 0,000 

123-SBS 500 1 
(0,002) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 0,000 

124-SCO 500 0 
(0,000) 

2 
(0,004) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 0,000 

125-CAF 210 1 
' (0,005) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 0,000 

126-LLF 390 0 
(0,000) 

0 
"(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 0,000 

127-0 AS 500 1 
(0,002) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(O.OOO) 

0 
(0,000) 0,000 

128-JBS 280 0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 0,000 

129-GTS 500 1 
(0,002) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 

0 

1 (0,000) 

0 
(0,000) 

0 
(0,000) 0,000 
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APÊNDICE C 

Distribuição das aberrações cromossômicas 
(dicêntricos=dic; anéis cêntricos=an; fragmentos acêntricos=ac) 

entre as células analisadas 
(primeira amostra de cada indivíduo) 

Indivíduo 
N í de 
células 

Dic+an 
Dic+an 

+ ae 

Distribuição das aberrações 
Valor 
d e U 

Razão 
uberr/ 
célula 

Indivíduo 
N í de 
células 

Dic+an 
Dic+an 

+ ae 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Valor 
d e U 

Razão 
uberr/ 
célula 

1-DAF 150 
188 33 65 37 11 4 -2,1? 1,61 

1-DAF 150 
236 25 54 43 20 5 2 1 1,89 

2-RSA 100 
103 34 37 21 8 -1,04 1,56 

2-RSA 100 
136 28 34 22 8 7 - 1 1,89 

3-LNF 26 
25 9 10 6 1 -0,76 1,47 

3-LNF 26 
34 4 11 10 1 1,54 

4-MGF 170 
140 71 63 32 3 1 -1,35 1,41 

4-MGF 170 
189 56 60 38 13 2 - 1 1,66 

5-AAS 100 
76 41 42 17 -2,31" 1,29 

5-AAS 100 
90 37 43 16 2 1 1 1,43 

6-IDS 200 
114 123 60 10 1 2 2 1 1 8.61" 1,48 

6-IDS 200 
133 118 54 20 2 2 2 1 - - 1 1,62 

7-EDF 100 
54 58 31 10 1 •0,35 1,29 

7-EDF 100 
62 54 31 14 1 1,35 

8-MGA 150 
80 89 44 15 2 -0,01 1,31 

8-MGA 150 
108 78 46 19 5 1 1 1,50 

9-IAF 100 
27 77 19 4 0,26 1,17 

9-IAF 100 
31 73 23 4 1,15 

10-GGS 130 
34 101 24 5 0,39 1,17 

10-GGS 130 
43 96 25 9 1,26 

11-EBS 150 
39 115 31 4 -0,43 1,11 

11-EBS 150 
50 109 33 7 1 1,22 

12-WMP 250 
57 200 44 5 I 0,64 1,14 

12-WMP 250 
87 181 54 13 1 1 1,26 

13-ERF 100 
16 84 16 •1,10 1,00 

13-ERF 100 
21 79 21 1,00 

14-ODJ 100 
10 91 8 1 0,82 1.11 

14-ODJ 100 
14 87 12 1 

. . . . 
1,08 
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Apêndice C (Continuação) 

Indivíduo N i de 
células 

Dle+an 
Dic+ttü 

+ ac 

Disíribuiçilu das aberrações 
Valor 
rfeU 

Razão 
aberr/ 
célula 

Indivíduo N i de 
células 

Dle+an 
Dic+ttü 

+ ac 
0 1 2 3 4 5 6 7 S 9 

Valor 
rfeU 

Razão 
aberr/ 
célula 

15-PRM 200 
15 185 15 -0,73 1,00 

15-PRM 200 
20 181 18 1 1,05 

I6-LUF 200 
14 187 12 1 0,81 1,08 

I6-LUF 200 
19 184 14 1 1 1,19 

17-DFF 200 
13 187 13 -0,63 1,00 

17-DFF 200 
15 185 15 1,00 

18-LOS 170 
9 161 9 -0,47 1.00 

18-LOS 170 
13 157 13 1,00 

19-RBG 250 
15 235 15 -0,65 1,00 

19-RBG 250 
22 228 22 1,00 

20-OAF 100 
5 95 5 -0,32 1.00 

20-OAF 100 
9 91 9 1,00 

21-KSS 100 
6 94 6 -0,39 1,00 

21-KSS 100 
9 91 9 1,00 

22-PNF 140 
4 137 2 1 4,30* 1,33 

22-PNF 140 
7 134 5 1 1,17 

23-SPQ 200 
5 195 5 -0,22 1,00 

23-SPQ 200 
8 192 8 1,00 

24-MPG 300 
7 295 4 1 11,45* 1,40 

24-MPG 300 
9 293 6 - 1 1,29 

25-AWJ 200 
4 197 2 1 5,61' 1,33 

25-AWJ 200 
11 190 9 1 1,10 

26-DPS 200 
4 196 4 -0,17 1,00 

26-DPS 200 
9 192 7 1 1.12 

27-EAS 200 
4 196 4 -0,17 1,00 

27-EAS 200 
5 195 5 1.00 

28-MNF 200 
4 196 4 -0,17 1,00 

28-MNF 200 
9 192 7 1 1,12 

29-GAC 225 
4 221 4 -0,18 1.00 

29-GAC 225 
10 216 8 1 1.11 

30-MFN 300 
5 297 2 - 1 16,21' 1,00 

30-MFN 300 
10 295 4 - - - - 1 2,00 

31-EUS 200 
3 197 3 -0,12 1.67 

31-EUS 200 
11 189 11 1,00 
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Apêndice C (Continuação) 

Indivíduo NSde 
células 

Dic+an 
Die•+•mi 

Distribuição das aberrações 
Valor 
deU 

Razãa 
aberr/ 
célula 

Indivíduo NSde 
células 

Dic+an 
+ ac 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Valor 
deU 

Razãa 
aberr/ 
célula 

32-STP 200 
3 197 3 -0,12 1,00 

32-STP 200 
4 196 4 1,00 

33-MAM 380 
5 375 5 0,03 1,00 

33-MAM 380 
9 371 9 1,00 

34-CPS 350 
4 346 4 0,47 1,00 

34-CPS 350 
8 342 8 1,00 

35-AGM 300 
3 297 3 -0,10 1.00 

35-AGM 300 
7 293 7 1.00 

36-GCD 500 
5 495 5 -0,14 1,00 

36-GCD 500 
9 491 9 1,00 

37-TJB 200 
2 198 2 -0,07 1,00 

37-TJB 200 
2 198 2 1,00 

3 8-ACM 325 
3 322 3 0,31 1,00 

3 8-ACM 325 
5 320 5 1,00 

39-RUA 210 
2 208 2 -0,03 1,00 

39-RUA 210 
4 206 4 1,00 

40-ISP 260 
2 258 2 -0,67 1,00 

40-ISP 260 
3 257 3 1,00 

41-LOF 250 
2 248 2 -0,06 1,00 

41-LOF 250 
7 245 4 - 1 1,40 

U = parâmetro do teste U de Papworth, para verificar conformidade à distribuição de Poisson. 
(a) superdispersão da distribuição de Poisson, segundo o teste U de Papworth. 
(b) subdispersão da distribuição. 

Notas: 

- Não foram testadas as distribuições dos 3 tipos de aberrações juntas (die + an + ac). 

- As demais amostras (do total de 129), não foram aqui incluídas por terem apresentado distribuição de 
Poisson uniforme. 
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APÊNDICE D 

Distribuição das aberrações cromossômicas 
(dicêntricos=dic; anéis cêntricos=an; fragmentos acêntricos=ac) 

entre as células analisadas 
(acompanhamento citogenético) 

Iiidi víduo N2 de 

células 

Dic + au 

+ a c 

Distribuiçã o das aber rações 
Valor 

Razão 

(amostra) 
Dias 

N2 de 

células 
D i c + a n 

Dic + au 

+ a c 0 1 2 3 4 5 6 d e U 
abe r r / 

célula 

1-DAF 
30 100 

98 38 39 13 7 3 0,65 1,58 

(TI) 
30 100 

122 34 32 18 10 6 1,85 

1-DAF 
100 200 

82 141 41 13 5 2,80* 1,39 

(Hl) 
100 200 

115 127 41 23 8 1 1,57 

1-DAF 
220 144 

56 101 34 7 - 2 2,54* 1,30 

(IV) 
220 144 

76 92 38 7 4 3 1,46 

1-DAF 
340 275 

73 223 40 6 4 1 1 7,96" 1,40 

(V) 
340 275 

105 212 41 12 4 4 1 1 1,67 

1-DAF 
470 300 

37 272 20 7 1 5,28 a 1,32 

(VI) 
470 300 

62 262 24 9 3 - 1 1 1,63 

1-DAF 
1410 300 

31 274 22 3 1 3,64* 1,19 

(VII) 
1410 300 

44 267 27 2 3 1 1,33 

1-DAF 
1700 380 

41 346 29 3 2 4,64" 1,20 

(VIII) 
1700 380 

54 344 22 10 4 1,50 

2-RSA 
30 100 

94 39 36 17 8 -0,41 1,54 

(II) 
30 100 

112 33 35 21 10 1 1,67 

2-RSA 
100 50 

23 38 7 1 3 - 1 6,71" 1,92 

(III) 
100 50 

33 37 4 3 4 - I I 2 ,54 

2-RSA 
470 240 

16 227 10 3 3,37" 1,23 

(TV) 
470 240 

28 224 11 2 1 1 . 1 1,75 

2-RSA 
930 250 

10 241 8 1 1,94 1,11 

(V) 
930 250 

17 235 13 2 1,13 

7-EDF 
340 '240 

9 232 7 1 2,20" 1,12 

(II) 
340 '240 

21 223 14 2 1 1,23 

7-EDF 
470 102 

3- 99 3 -0,04 1,00 

OH) 
470 102 

4 98 4 1,00 

- 1 1 0 -



Apêndice D (Continuação) 

Indivíduo Dias 
N i de 

células 
Dic+a i i 

Dic+íu i 
Distribuição das aberrações 

Va lo r 

d e i ) 

Razão 

abe r r / 

célula 
Indivíduo Dias 

N i de 

células 
Dic+a i i 

+ a c 0 1 2 3 4 5 6 

Va lo r 

d e i ) 

Razão 

abe r r / 

célula 

7-EDF 
(IV) 

1410 300 
9 291 9 -0,35 1,00 

7-EDF 
(IV) 

1410 300 
10 290 10 1,00 

8-MGA 

dl) 
100 200 

91 138 41 15 4 2 4,10- 1,47 
8-MGA 

dl) 
100 200 

131 122 46 18 10 2 1 1 1,68 

8-MGA 

(III) 
340 90 

10 80 10 -0,70 1,00 
8-MGA 

(III) 
340 90 

19 76 10 3 1 1,36 

8-MGA 

(IV) 
1410 220 

20 202 16 2 1,21 1,11 
8-MGA 

(IV) 
1410 220 

36 194 18 6 2 1,38 

10-GGS 

(II) 
220 150 

19 132 17 1 -0,16 1,05 
10-GGS 

(II) 
220 150 

23 131 15 4 1,21 

10-GGS 

(IH) 
470 360 

11 349 11 -0,12 1,00 
10-GGS 

(IH) 
470 360 

24 339 18 3 1,14 

10-GGS 

(IV) 
1410 300 

10 290 10 -0,25 1,00 
10-GGS 

(IV) 
1410 300 

11 290 9 1 1,10 

10-GGS 

(V) 
1700 400 

15 387 11 2 3,39 a 1,15 10-GGS 

(V) 
1700 400 

22 384 11 4 1 1,37 

11-EBS 

(II) 
100 200 

42 165 29 5 1 1,78 1,20 
11-EBS 

(II) 
100 200 

55 154 38 7 1 1,19 

11-EBS 

(III) 
220 180 

28 154 24 2 -0,02 1,08 
11-EBS 

(III) 
220 180 

34 150 26 4 1,13 

11-EBS 

(IV) 
340 250 

20 232 16 2 1,42 1,11 11-EBS 

(IV) 
340 250 

25 229 17 4 1,19 

11-EBS 

(V) 
470 180 

12 168 12 -0,66 1,00 11-EBS 

(V) 
470 180 

14 168 10 2 1,17 

11-EBS 

(VI) 
1410 300 

2 298 2 -0,87 1,00 11-EBS 

(VI) 
1410 300 

4 296 4 1,00 

11-EBS 
(VII) 

1700 370 
1 369 1 0,44 1,00 

11-EBS 
(VII) 

1700 370 
3 367 3 1,00 

12-WMP 

(II) 
220 50 

9 45 3 1 - 1 7,48" 1,80 
12-WMP 

(II) 
220 50 

10 44 4 1 - 1 1,67 

12-WMP 

(III) 
340 360 

13 351 6 2 1 10,4- 1,44 
12-WMP 

(III) 
340 360 

22 348 6 3 2 1 1,83 

- 1 1 1 -



Apêndice D (Continuação) 

Iudivjduo Dias 
NS: de 

células 
Die + au 

D i e + a u 

+ ac 

Distribuição das aber rações 
Valor 

d e U 

Razão 

aberr / 

célula 

Iudivjduo Dias 
NS: de 

células 
Die + au 

D i e + a u 

+ ac 0 1 2 3 4 5 6 

Valor 

d e U 

Razão 

aberr / 

célula 

13-ERF 

<n> 
340 200 

3 197 3 -0,12 1,00 13-ERF 

<n> 
340 200 

8 195 4 - - 1 1,60 

13-ERF 

am 
470 220 

1 219 l 1,06 1,00 13-ERF 

am 
470 220 

5 215 5 1,00 

13-ERJF 

av) 
1410 300 

3 297 3 -0,10 1,00 13-ERJF 

av) 
1410 300 

4 296 4 1,00 

16-LUF 

a o 
30 200 

20 181 18 1 0,05 1,05 16-LUF 

a o 
30 200 

30 176 19 4 1 1,25 

16-LUF 

(HO 
100 250 

16 236 12 2 2,19" 1,14 16-LUF 

(HO 
100 250 

31 225 22 1 1 1 1,24 

16-LUF 

(IV) 
220 96 

4 92 4 -0,32 1,00 16-LUF 

(IV) 
220 96 

5 91 5 1,00 

16-LUF 

(V) 
470 250 

2 248 2 -0,06 1,00 16-LUF 

(V) 
470 250 

4 246 4 1,00 

16-LUF 

(VI) 
930 300 

1 299 1 1,27 1,00 16-LUF 

(VI) 
930 300 

3 297 3 1,00 

16-LUF 

(VII) 
1410 300 

2 298 2 -0,15 1,00 16-LUF 

(VII) 
1410 300 

4 296 4 1,00 

18-LOS 

(II) 
30 100 

7 93 7 -0,46 1,00 18-LOS 

(II) 
30 100 

14 87 12 1 1,08 

18-LOS 

an) 
110 80 

8 73 6 1 -0,59 1,14 18-LOS 

an) 
110 80 

14 70 7 2 1 1,40 

18-LOS 
(IV) 

340 160 
2 158 2 -0,08 1,00 18-LOS 

(IV) 
340 160 

4 156 4 1,00 

18-LOS 

(V) 
470 250 

4. 246 4 -0,16 1,00 18-LOS 

(V) 
470 250 

8 243 6 1 1,14 

18-LOS 
(VI) 

1410 300 
5 296 3 1 5,29- 1,25 18-LOS 

(VI) 
1410 300 

8 293 6 1 1,14 

19-RBG 

a o 
930 400 

3 397 3 -0,09 1,00 19-RBG 

a o 
930 400 

6 394 6 1,00 

19-RBG 

an) 
1410 300 

4 296 4 -0,11 1,00 
19-RBG 

an) 
1410 300 

9 293 6 - 1 1,29 
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Apêndice D (Continuação) 

Iudivíduo Dias 
Ni de 

células 
D î c + a u 

D í c + a n 

-i-ac 

Distribuição das aber rações 
Valor 

d e l i 

Razão 

aber r / 

célula 

Iudivíduo Dias 
Ni de 

células 
D î c + a u 

D í c + a n 

-i-ac 
0 1 2 3 4 5 6 

Valor 

d e l i 

Razão 

aber r / 

célula 

20-OAF 

flD 
130 170 

7 163 7 -0,31 1,00 20-OAF 

flD 
130 170 

11 160 9 1 1,10 

20-OAF 

(IH) 
930 200 

4 196 4 -0,17 1,00 20-OAF 

(IH) 
930 200 

5 195 5 1,00 

20-OAF 

(IV) 
1410 300 

2 298 2 -0,07 1,00 20-OAF 

(IV) 
1410 300 

7 293 7 1,00 

34-CPS 

(II) 
460 410 

1 409 1 -2,24 b 1,00 34-CPS 

(II) 
460 410 

2 408 2 1,00 

41-LOF 

(II) 
470 500 

2 498 2 -0,05 1,00 41-LOF 

(II) 
470 500 

8 492 8 1,00 

41-LOF 

(III) 
1410 300 

2 298 2 -0,06 1,00 41-LOF 

(III) 
1410 300 

5 295 5 1,00 

41-LOF 

(IV) 
1700 370 

1 369 1 0,43 1,00 41-LOF 

(IV) 
1700 370 

2 368 2 1,00 

U = parâmetro do teste U de Papworth, para verificar conformidade à distribuição de Poisson. 
(a) superdispersão da distribuição de Poisson, segundo o teste U de Papworth. 
(b) subdispersão da distribuição. 

Nota: Não foram testadas as distribuições dos 3 tipos de aberrações juntas (dic + an + ac). 
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Abstract — During the recent Goianian radiation accident, 97 exposed or potentially exposed individuals were analysed 
for the frequencies of chromosomal aberra t ions (dicentrics and rings) in their lymphocytes , for est imation of the absorbed 
radiation dose . Of these , 29 subjects had dose est imates exceeding 0.5 G y , 21 exceeded 1.0 Gy and 8 exceeded 4.0 Gy . 
None of the est imates exceeded 7.0 Gy. 

INTRODUCTION 

In September 1987, a radiation accident occurred 
in Goiania (Brazil) in which a 1375 Ci (approx. 50 
TBq) radiotherapy 137Cs source was removed from 
its housing and damaged leading to external 
exposure and/or internal contamination of at least 
one hundred persons'1'. During the initiai decision
making regarding the clinical management of the 
victims it was essential to estimate the absorbed 
radiation dose of different exposed individuals. In 
situations like this accident in which physical 
measurements of dose are not feasible, dose 
estimation by a biological technique was the only 
method availabie. 

Frequency of induced chromosomal aberrations 
in peripheral blood lymphocytes of exposed 
individuals is currently being used as a validated 
biological dosemeter to estimate the absorbed dose 
of ionising radiations. The dose is estimated by 
comparison of the observed yields of unstable 
chromosome aberrations (i.e. dicentrics and centric 
rings) with standard dose response curves generated 
following in vitro irradiation of human 
lymphocytes'2'. During the Goianian accident, we 
assessed the doses received by 97 individuals who 
could have been exposed to 1 3 Cs with doses higher 
than about 0.1 Gy, which has been suggested to be 
the lower limit of sensitivity of this technique'3'. Of 
the 97, about 60 had some levels of internal 
contamination by 137Cs. This was quantitatively 
estimated by colleagues in the Division of Internal 
Monitoring using radioactivity measurements in 
urine and faeces and/or whole-body counting. 

The type of exposure in this accident was 
complicated since two weeks elapsed between 
breaching of the source and the discovery of the 
accident. Most of the affected individuals had 

received the exposure during a prolonged period, 
either fractionated and/or protracted at varying dose 
rates. Thus, the exposure was a chronic rather than 
an acute one and their total doses were, in many 
cases, due to exposure from external contamination 
plus internal incorporation of nuclide. These factors 
make the estimation of total absorbed dose very 
difficult. 

MATERIAL AND METHODS 

The first 25 blood samples, comprising all the 
hospitalised patients, arrived within the first week 
following the discovery of the accident. Fifty 
samples were received during the next four weeks 
and the rest within the second month. From each 
individual, a 10 ml peripheral blood sample was 
collected in a heparinised vacutainer. The 
erythrocytes were sedimented by centrifugation and 
2 ml of the buffy coat containing leucocytes was 
collected and added to 10 ml of Ham's F-10 medium 
supplemented with fetal calf serum (25%) and 
phytohaemagglutinin (Wellcome). The cultures 
were incubated for 48 h and colchicine was added, 2 
h before harvest. After hypotonic treatment with 
KCl (0.075 M) for 15 min the lymphocytes were 
fixed in methanol acetic acid (3:1) and dropped onto 
clean, cold and wet slides. The slides were stained 
with aqueous Giemsa solution. 

From each sample, depending on the frequency of 
aberrations, 100 to 500 cells were scored for the 
presence of unstable chromosome-type aberrations 
(i.e. dicentrics, centric rings and acentric 
fragments). For individuals with a high frequency of 
aberrations (i.e. heavily exposed) an analysis of 100 
cells was sufficient. However, in cases of low 

97 



A. T. RAMALHO, A. C. H. NASCIMENTO and A. T. NATARAJAN 

exposures, as evidenced by a low frequency of 
aberrations, 200 to 500 cells were scored, 

The absorbed dose was estimated from the yield 
of dicentrics and centric rings (i.e. two hit 
aberralions). Since no dose-response curve for low 

Table 1. Dose distr ibution by number of subjects est imated 
by cytogenetic dosimetry for lhe Goiânia accident. 

Estimated dose N u m b e r of subjects 
(Gy) 

0 - 0.49 68 
0 . 5 0 - 0 . 9 9 8 
1 .00-1 ,99 8 
2 . 0 0 - 2 . 9 9 4 
3 . 0 0 - 3 . 9 9 1 
4 . 0 0 - 4 . 9 9 3 
5 . 0 0 - 5 . 9 9 2 
6 . 0 0 - 6 . 9 9 2 
7.00 1 

Total 97 

dose rate ,T7Cs was available to us. a calibration 
curve generated for "'Co gamma rays (unpublished 
results) at a dose rate of 0.12 Gy.min 1 was used for 
the dose estimates. This H'Co calibration curve fits 
the equation: 

Y = (2.70± 1.03) x l(r 2D 
+ (2.20 + 0.49) x 10" D2 

The alpha coefficient agrees quite well with 
previously published curves for acute gamma 
radiation . The beta coefficient is low but this may 
in part be because of the exposure times required to 
deliver the higher doses. 

RESULTS AND DISCUSSION 
The distribution of doses estimated for all 97 

individuals analysed so far is presented in Table 1. 
From these, 29 were considered to have received 0.5 
Gy or more and the details of their individual dose 
estimates together with 95% confidence limits are 
presented in Table 2. 

Table 2. Cytogenetic dose estimates for the subjects who received the highest doses in the Goiania accident. 

Subject Cells Freq.dic . + Est imated 9 5 % confidence Poisson Internai 
scored rings/cell dose (Gy) limits (Gy) distribution dose (Gy)* 

1 150 1.253 7.0 6 .0-8 .4 yes •0.17 
2 100 1.030 6.2 5.2-7.6 yes 0.12 
3 + 26 0.962 6.0 5 .1-7.3 yes 2.13 
4 + 170 0.824 5.5 4 .6-6 .7 yes 0.02 
5 + 1(H) 0.760 5.3 4 .4-6 .5 yes 0.08 
6 + 2(H) 0.570 4.5 3.5-5.7 od. 0.05 
7 100 0.540 4.4 3.4-5.6 yes 0.03 
8 150 0.533 4.3 3.4-5.5 yes 0.01 
9 100 0.270 3.0 2.0-4.1 yes 0.06 

IÜ 130 0.262 2.9 2.0-4.1 yes 0.09 
11 150 0.260 2.9 2.0-4.1 yes 0.04 
12 250 0.228 2.7 2 .0-3 .6 od. 0.06 
13 100 0.160 2.1 1.3-3.2 yes < 0.01 
14 100 0.100 1.6 0 .7-2 .6 yes 0.16 
15 200 0.075 1.3 0 .7-2.1 yes < 0.01 
16 200 0.070 1.3 0.6-2.0 od. 0.17 
17 200 0.065 1.2 0.6-2.0 yes < 0.01 
18 100 0.060 1.1 0.4-2.0 yes 0.04 
19 250 0.060 U 0.6-1.9 yes < 0 . 0 i 
20 100 0.050 1.0 0.2-1.9 yes < 0.01 
21 170 0.040 0.9 0.1-1.7 yes 0.37 
22 140 0.029 0.7 0 .04-1.4 od . 0.08 
23 200 0.025 0.6 0.1 -1 .1 yes 0.02 
24 3(H) 0.023 0.6 0.1 -1 .1 od . 0.01 
25 200 0.020 0.5 0.03-1.1 od. -
26 200 0.020 0.5 0.03-1.1 yes -27 2(H) 0.020 0.5 0.03-1.1 yes 0.04 
28 2(H) 0.020 0.5 0.03-1.1 yes 0.03 
29 225 0.018 0.5 0.03-1.1 yes < 0.01 

* Internal dose delivered until blood collection. 
+ deceased 
od. ovcrdispersed 
- no internal contaminat ion 
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When the exposure to low LET radiation is 
uniformly distributed over the whole body, the 
induced dicentric chromosomes among the 
lymphocytes follow a Poisson distribution. 
Deviation from Poisson (i .e. over-dispersion) may 
indicate a non-uniform (i.e. partial body) 
exposure 1 5' , In the present accident, in spite of the 
fact that almost all the exposed individuals received 
inhomogeneous dose, as evidenced by the presence 
of localised radiolesions in the skin, only in six cases 
did the distribution of exchange aberrations fail, by 
over-dispersion, to conform to Poisson distribution. 
After an acute partial body exposure, it is 
sometimes possible to use a distribution analysis, to 
estimate the dose and the proportion of the body 
exposed' 2'. In the present accident the complicated 
(fractionated, protracted and internal) nature of the 
exposure resulted, in most cases, in a distribution 
indistinguishable from Poisson. Thus it was not 
possible to use such an approach to disentangle 
these different factors. 

It is known that incorporated caesium distributes 
uniformly through the body, mainly in muscle 1 6- 7'. 
One can expect it to lead to a continuous and fairly 
even irradiation of the body, and thus to the 
lymphocytes in both vascular and extravascular 
pools. As a first approach, in the present accident, 
we can assume that the values estimated by 
cytogenetic dosimetry are basically those resulting 
from the exposure to , 3 , C s gamma rays (external 
irradiation) with some possible contribution from 
the internally deposited material. The value of that 
contribution would be the integral of the dose rate 
from the incorporated caesium from the day of 
intake until the sampling of the blood. These values 
were calculated by the Division of Internal 
Monitoring based upon urine and faeces analysis 
and are included in Table 2. The mathematical 
methodology used for those calculations had been 
published before'"'. Except in three cases (nos. 3. 16 
and 21) the doses due to internal contamination can 
be considered as negligible in relation lo the 
exposure irradiation. Even in the highly internally 
contaminated individuals, there were no chromatid 
aberrations, which are typical of irradiation during S 

and G 2 phases. This indicates that the concentration 
of caesium carried through into lhe cultures was too 
low to induce aberrations in vitro. 

From the eight patients whose dose estimates 
exceeded 4 Gy, four died after about 4(1 days. For 
human exposure to low LET radiation, the L D ^ , . 
i.e. the lethal dose for 5(1% mortality occurring 
within 60 days has been estimated to be 
approximately 3 to 4 Gy for an acute total body 
irradiation without medical treatment 1 9 1 . However, 
when the exposure extends over days or weeks, a 
significantly higher radiation dose can be 
tolerated" 1 1 . Therefore, in the present accident, in 
which the exposure had been fractionated and 
protracted, it is not surprising lhat four medically 
supported individuals who received estimated doses 
over 4 Gy have survived so far. 

In assessing absorbed doses in radiation accidents 
by chromosome dosimetry it is important to know 
the details of the exposure in terms of dose rate. 
This is necessary to choose a suitable calibration 
curve for estimating the dose. The choice of 
calibration curve can modify the dose estimates by 
up to a factor of two. 

In the absence of any physical data, the biological 
dosimetry coupled with other bio-assay procedures 
proved very valuable in the Goianian accident, 
enabling the medical team to make initial decisions 
about the handling of the victims. 

Follow-up studies arc in progress, especially with 
regard to the persistence with lime of lymphocytes 
containing stable and unstable chromosome 
aberrations. 
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Summary 

After the Goiânia radiation accident which occurred in Brazil in September 1987, an intercomparison 
was performed to determine whether different cytogenetic laboratories would score similar frequencies of 
chromosomal aberrations in cultures of lymphocytes of a highly exposed patient. For this purpose 2 
chromosome slides from the subject were scored by 4 laboratories in total. The results were consistently 
close and confirmed the high frequency of chromosome-type aberrations observed initially in the patient. 

In September 1987 a radiation accident oc
curred in Goiania (Brazil) in which a 50-TBq 
radiotherapy source (cesium 137) was inap
propriately handled, leading to external exposure 
and/or internal contamination of more than 100 
persons (IAEA, 1988). Because of the complex 
nature of their exposures, it was not possible to 
accurately estimate the doses that various individ
uals had received using physical dosimetry ap
proaches. Thus, biological indicators provided the 

Correspondence: Prof. A.T. Natarajan, Depar tment of Radia
tion Genetics and Chemical Mutagenesis, State University of 
Leiden, Wassenaarseweg 72, P.O. Box 9503, 2300 R A Leiden 
(The Netherlands) . 

only means of gauging the seriousness of their 
injuries and of estimating the average whole-body 
doses various persons might have received. 

The Cytogenetic Dosimetry Laboratory of the 
Brazilian Institute of Radioprotection and Dosim
etry (IRD) of the National Commission on Nuclear 
Energy (CNEN) provided cytogenetic dosimetry 
estimates for 100 of those individuals having real 
or suspected exposures during the accident (Ra
malho et al., 1988). The evaluation of radiation-in
duced chromosome aberrations in human lympho
cytes is widely accepted as a sensitive biological 
method for estimating equivalent whole-body do
ses in accident victims (IAEA, 1986). Because of 
the magnitude and seriousness of this accident, it 
was decided early on to initiate joint evaluations 
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of slide material from one of the seriously injured 
patients by several laboratories with extensive ex
perience in radiation cytogenetics. This exercise 
served as a means of validating the cytogenetic 
dosimetry findings of the IRD, and provided an 
opportunity for an intercomparison of scoring 
procedures in a 'real-time accident*. Three of the 
laboratories had previously participated in an in-
terlaboratory comparison of cytogenetic data from 
an in vitro study designed to simulate human 
partial-body exposures (Lloyd et al., 1987). 

Material and methods 

Two slides were scored in the present intercom
parison, both from the same patient, but from 2 
different blood cultures, initiated in 2 different 
laboratories. These are identified as slide No. 1 
and slide No. 2. 

Slide No. 1 was prepared from a blood sample 
collected on October 2, 1987, from a hospitalized 
patient The lymphocyte culture (No. 1) was ini
tiated on the same day at the Cytogenetic Dosime
try Laboratory at IRD/CNEN (Brazil). The 
methodology for the chromosome preparations has 
been published before (Ramalho et al., 1988). 
From this blood culture 3 slides were prepared: 2 
slides were scored immediately for dose assess
ment of the patient and the last slide was not 
scored by IRD. The yield of dicentrics and centric 
rings scored by IRD in these 2 slides was 183 in 
150 cells (1.25 per cell) (Ramalho et al., 1988). 
Later, when the decision was made to conduct an 

intercomparison, the only slide prepared at IRD 
from this patient that could be located was the 
unscored slide. This slide was then scored by the 4 
participant laboratories, including the Brazilian 
laboratory. We have to point out that by the time 
of the intercomparison, the stain on this slide (No. 
1) had faded and there was some loss of mor
phology of the chromosomes. The slide was re-
stained and cover-slipped, but the preparation was 
not in optimal condition. 

Slide No. 2 was from the same hospitalized 
patient, but from a blood sample collected on 
October 11, 1987. The blood was transported to 
Oak Ridge Associated Universities (ORAU), Oak 
Ridge (U.S.A.), where a 48-h lymphocyte culture 
(No. 2) was initiated on October 12 using that 
laboratory's standard procedure (Littlefield et al., 
1990). On the day cultures were initiated, the 
absolute lymphocyte count was < 100/mm 3 in 
this heavily irradiated patient. The culture yielded 
sufficient material for 2 slides, one of which (slide 
No. 2) was also sent to the other participant 
laboratories and scored by them. 

Results and discussion 

Tables 1 and 2 list the frequencies of chro
mosome-type aberrations observed by the 4 differ
ent laboratories in slides No. 1 and 2, respectively, 
including the 95% confidence intervals for the 
frequencies of dicentrics and centric rings (2-hit 
aberrations). Those confidence intervals were 

T A B L E 1 

F R E Q U E N C I E S O F C H R O M O S O M E - T Y P E A B E R R A T I O N S O B S E R V E D BY D I F F E R E N T L A B O R A T O R I E S IN S L I D E 
N o . 1 ( L Y M P H O C Y T E C U L T U R E I N I T I A T E D IN B R A Z I L ) 

Lab. Cells Dicentrics Centr ic Excess Freq. of 95% 
N o . scored rings acentrics d + r interval 

T" 31 24 I 7 0 8 1 0 .50-1 .12 
(0.77) (0.03) (0.23) 

2 b 63 37 4 8 0.65 0 .45-0 .85 
(0.59) (0.06) (0.13) 

3 41 30 1 4 0.76 0 .49-1 .03 
(0.73) (0.02) (0.10) 

4 100 63 5 13 0.68 0 .52-0 .84 
(0.63) (0.05) (0.13) 

* M e a n values of 2 scorers. 
b Mean values of 3 scorers. 
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T A B L E 2 

F R E Q U E N C I E S O F C H R O M O S O M E - T Y P E A B E R R A T I O N S O B S E R V E D BY D I F F E R E N T L A B O R A T O R I E S IN S L I D E 
N o . 2 ( L Y M P H O C Y T E C U L T U R E I N I T I A T E D IN U.S.A.) 

Lab. Cells Dicentrics Cent r ic Excess Freq. of 95% 
N o . scored rings acen tries d + r interval 

1 * 50 48 2 21 1.00 0.73-1.27 
(0.96) (0.04) (0.42) 

2 100 83 11 13 0.94 0.76-1.15 
(0.83) (0.11) (0.13) 

3 44 29 3 5 0.73 0 .48-0 .98 
(0.66) (0.07) (0.11) 

4 145 111 15 22 0.87 0 .71-1 .03 
(0.77) (0.10) (0.15) 

° M e a n values of 2 scorers. 

calculated based on a Poisson distribution and are 
presented graphically in Fig. 1 as error bars. For 
both slides the 4 different frequency intervals 
overlap, which represents a good agreement among 
the laboratories. The x 2 test was applied and, at 
the 95% level of confidence, there was no dif
ference among the frequencies scored by the dif
ferent laboratories. 

The yield of aberrations initially scored by the 
IRD on 'fresh' slides from the culture initiated on 
October 2, 1987, was higher than the yields re
corded by all 4 laboratories from scoring a repli
cate, but much older, slide (No. 1) from the same 
culture. As previously noted, the quality of this 
slide had deteriorated by the time of the intercom-
parison scoring, and it is possible that the poor 
metaphase morphology made it more difficult to 

accurately identify the aberrations, which could 
lead to lower estimates of yields. 

Similarly, the yields observed by the IRD in 
their initial scoring of slides from the October 2 
culture are higher than those observed by the IRD 
(as well as other participants) in cultures initiated 
about 2 weeks later by the cytogenetics laboratory 
at ORAU. A possible explanation for the slightly 
lower aberration frequency observed in the culture 
initiated on October 12 may be that some of the 
mature lymphocytes bearing asymmetrical aberra
tions had suffered natural attrition and been 
eliminated from the lymphocyte pool during the 
time interval between collection of the 2 blood 
samples. During the follow-up study (Ramalho 
and Nascimento, 1990), started in order to esti
mate the rate of elimination of mature lympho-

2 3 
Laboratory runber 

2 3 
Laboratory mrrtoer 

Fig. 1. Frequencies of centr ic rings + dicentrics with 95% confidence intervals observed by par t ic ipant laborator ies , (a) Slide N o . 1; 
(b) slide N o . 2. 
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cytes, the Brazilian laboratory (IRD) observed 
that the disappearance half-times of lymphocytes 
containing unstable aberrations can be signifi
cantly shorter than values reported previously by 
others (e.g., Buckton, 1983; Lloyd et al., 1980). 

In conclusion, in this interlaboratory exercise, 
the scorers from all 4 participating laboratories 
were quite similar. This is very encouraging as it 
gives confidence that in large-scale radiation acci
dents, many laboratories trained in radiation cyto
genetics can contribute to the scoring of materials 
for dose estimation. 

Acknowledgements 

This work is part of an International Atomic 
Energy Agency (IAEA) coordinated Research Pro
gramme. A.T.N, acknowledges an EEC Study 
Grant. 

References 

Buckton, K.E. (1983) Chromosome aberrat ions in patients 
treated with X-irradiation for ankylosing spondylitis, in: T. 
Ishihara and M.S. Sasaki (Eds.), Radiation-induced Chro
mosome Damage in Man , Liss, New York, p p . 4 9 1 - 5 1 1 . 

International Atomic Energy Agency (1986) Biological dosime
try: chromosomal aberrat ion analysis for dose assessment, 
IAEA, Vienna, S T I / D O C / 1 0 / 2 6 0 . 

International Atomic Energy Agency (1988) T h e Radiological 
Accident in Goiânia , IAEA, Vienna, S T I / P U B / 8 1 5 . 

Uttlefield. L.G., E.E. Joiner and K.F . Hubner (1990) Cyto
genetic techniques in biological dosimetry: Overview and 
example of dose est imation in 10 persons exposed to g a m m a 
radiation in the 1984 Mexican " C o accident, in : F A . 
Mettler Jr., C.A. Kelsy and R.C. Ricks (Eds.), Medical 
Management of Radiat ion Accidents, C R C Press, Boca 
Raton , FL , pp . 109-126. 

Lloyd, D.C., R.J. Purrot and E.J. Reeder (1980) T h e incidence 
of unstable chromosome aberrat ions in peripheral blood 
lymphocytes from unirradiated and occupationally exposed 
people Muta t ion Res., 72, 523-532 . 

Lloyd, D.C., A.A. Edwards , J .S. Prosser, N . Barjaktarovic, J .K. 
Brown, D. Horvat , S.R. Ismail, G J . Koteies, Z . Atmassy, 
A. Krepinsky, M. Kucerova, L .G. Littlefield, U . Mukher-
jee, A.T. Natara jan and M.S. Sasaki (1987) A collaborative 
exercise on cytogenetic dosimetry for simulated whole a n d 
part ial body accidental irradiation, Muta t ion Res^ 179, 
197-208 . 

Ramalho , A.T., and A.C.H. Nascimento (1990) T h e fate of 
chromosomal aberrat ions in 1 J 7 C s exposed individuals in 
the Goiân ia radiat ion accident, Health Physics, in press . 

Ramalho , A.T. , A.C.H. Nasc imento and A.T. Natara jan (1988) 
Dose assessments by cytogenetic analysis in the Goiân ia 
(Brazil) radiat ion accident, Radiat . Proc. Dosim., 25, 97 -
100. 



ANEXO 3 

- 1 3 1 -



Health Phytics Vol. 60, No. I (January), pp. 67-70, 1991 
Printed in (he U.S.A. 

0017-9078/91 S3.00 + .D0 
& 1990 Health Phyiics Sociely 

Pitgamon Press plr 

• Chromosome Analysis 
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ABSTRACT—Following the Goiânia radiation accident, lymphocytes from 110 exposed or potentially exposed individuals 
were analyzed for the frequencies of chromosomal aberrations (dicentrics and centric rings) to estimate absorbed 
radiation dose. Dose estimates for 21 subjects exceeded 1.0 Gy, and for eight subjects they exceeded 4.0 Gy. Four 
of the subjects died. After the emergency period, a cytogenetic follow-up of 10 of the highest exposed patients was 
started. The results suggest that the average disappearance half-time of lymphocytes containing dicentric and 
centric rings was 130 d, which is shorter than the usually accepted value of 3 y reported in the literature. 

INTRODUCTION 

In September 1987, a radiation accident in Goiânia 
(Brazil), in which a radiotherapy ! 3 7Cs source was re
moved from its housing and damaged, led to external 
exposure and/or internal contamination of at least 100 
persons. The l 3 7Cs source contained 50.9 TBq ( 1375 Ci) 
with a dose rate of 4.6 Gy h" 1 at 1 m. The description of 
the source, as well as the chronology of the accident, has 
been published (IAEA 1988). 

Initial decisions regarding the clinical management 
of the victims required an estimate of the absorbed ra
diation dose' for each exposed individual. Physical mea
surements of dose were not feasible; therefore, dose esti
mation by a biological technique was the only method 
available. 

Frequency of induced chromosomal aberrations in 
peripheral lymphocytes of individuals exposed to radiation 
is currently used as a validated biological dosimeter to 
estimate absorbed dose. The dose is estimated by com
paring the observed yields of unstable chromosome ab
errations ( i.e., dicentric and centric rings) in lymphocytes 
of the individual to a standard dose-response curve gen
erated following in-viiro irradiation of human lympho
cytes (IAEA 1986). 

We assessed the doses received by 110 individuals 
(Ramalho et al. 1988) who could have been exposed to 
1 3 7Cs and could have received doses higher than about 
0.1 Gy, which has been suggested to be the lower limit of 
sensitivity of this technique (Lloyd and Purrott 1981). 
Of the 110 individuals, 21 exceeded 1.0 Gy. The fre
quencies of chromosomal aberrations for those subjects 
are shown in Table 1. 

Follow-up studies of the persistence time of lym
phocytes that contain unstable chromosome aberrations 

are in progress. It has been suggested that the unstable 
aberration yield decays after exposure with a half-time of 
about 3 y (Lloyd et al. 1980). Other authors have reported 
different values of the mean lifetime (the mean time spent 
in Go or G t phase) of lymphocytes in different surveys, 
including about 530 d, 1000 d, or 1600 d (Sasaki 1983). 

Due to the limited data in the literature, a follow-up 
study was started to investigate this disappearance rate. 
This type of information is important in the cases when 
the sampling delay after an accident is long, e.g., more 
than a few weeks. 

MATERIALS AND METHODS 

Blood samples from 10 heavily exposed accident pa
tients, of different ages and chosen from the 21 subjects 
who received more than 1.0 Gy, were reexamined at dif
ferent sampling times after the exposure. Of the 21, almost 
all of them had some levels of internal contamination by 
, 3 7Cs. This was quantitatively estimated by colleagues in 
the Division of Internal Monitoring using radioactivity 
measurements in urine and feces or whole-body counting 
(IAEA 1988; Farina, this issue; Lipsztein et al., this issue; 
Oliveira et al., this issue). 

The level of internal contamination could alter the 
decay in the frequency of chromosomal aberrations, as it 
is known that incorporated Cs distributes uniformly 
throughout the body, mainly in muscle (NCRP 1980; 
Rosoff et al. 1963). One can expect it to lead to a contin
uous and fairly even irradiation of the body, and thus to 
the lymphocytes in both vascular and extra-vascular pools. 
In the present accident, we can assume that the values 
for the frequencies of chromosomal aberrations are ba
sically those resulting from the exposure to , 3 7Cs y rays 
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Table 1. Initial frequencies of chromosomal aberrations for the 
subjects who received the highest doses in the Goiânia accident. 

Cells Centric Acentric 
Subject scored Dicentrics rings f fragments fb 

1-DAF 150 183 5 1.253 48 0.320 
2-RSA 100 100 3 1.030 33 0.330 
3-LNF c d 26 25 0 0.962 10 0.385 
4-MGF* 170 133 7 0.824 49 0.288 
5-AASe 100 71 5 0.760 14 0.140 
6-IBSc 200 103 11 0.570 19 0.095 
7-EDF 100 53 1 0.540 8 0.080 
8-MGA 150 78 2 0.533 28 0.187 
9-IAF 100 25 2 0.270 4 0.040 

10-GGS 130 31 3 0.262 9 0.069 
11-EBS 150 36 3 0.260 11 0.073 
12-WMP 250 56 1 0.228 30 0.120 
13-ERF 100 15 I 0.160 5 0.050 
J4-0DJ" 100 8 2 0.100 4 0.040 
15-PRM 200 15 0 0.075 5 0.025 
16-LUFd 200 13 1 0.070 5 0.025 
17-DFJ 200 12 1 0.065 2 0.010 
18-KSS 100 6 0 0.060 3 0.030 
19-RBG 250 15 0 0.060 7 0.028 
20-OAF 100 5 0 0.050 4 0.040 
2l -L0S d 170 8 1 0.053 4 0.023 

* Frequency of dicentrics and centric rings per ceil. 
b Frequency of acentric fragments (in excess). 
' Deceased. 
d High interna] contamination. 

(external irradiation) with some possible contribution 
from the internally deposited material. The value of that 
contribution would be the integral of the dose rate emitted 
by the incorporated l 3 7Cs from the day of intake until the' 
sampling of the blood. These values were calculated by 
the Division of Internal Monitoring based on urine and 
feces analyses. The mathematical methodology used for 
those calculations has been published previously ( Bertelli 
and Lipsztein 1987). Except in four cases (Nos. 3, 14, 
16, and 21 ), the doses due to .internal contamination were 
considered negligible (less than 10%) in relation to the 
external exposure irradiation. 

The methodology used during the follow-up for the 
chromosome analysis was exactly the same used for the 
first dose estimates (Ramalho et al. 1988). From each 
individual, a 10-mL peripheral blood sample was collected 
in a heparinized vacutainer. The erythrocytes were sedi-
mented by centrifugal ion, and 2 mL of the buffy coat 
containing leukocytes was collected and added to 10 mL 
of Ham's F-10 medium* supplemented with fetal calf 
serum* (25%) and phytohemagglutînin* (0.2 mL). The 
cultures were incubated for 48 h, and colchicine (0.04 
mg) was added 2 h before harvest. After hypotonic treat
ment with K.C1 (0.075 M) for 15 min, the lymphocytes 
were fixed in methanol-acetic acid (3:1) and dropped onto 

•Cultilab Uda., R. Maria Monteiro 187, 13100, Campinas, Sao 
Paulo, Brazil. 

* Wellcome Diagnostics, Dartford DAI 5AH, England. 

clean, cold, wet slides. The slides were stained with 
aqueous Giemsa stain solution. 

RESULTS AND DISCUSSION 

The results of the cytogenetic follow-up can be found 
in Table 2. For the Goiânia patients, the results thus far 
show a half-time for disappearance of unstable aberrations 
significantly shorter than values reported previously 
(IAEA 1986). The disappearance of lymphocytes con
taining dicentrics and centric rings was fit to a simple 
exponential function of time, using a "curfit" microcom
puter program (Bevington 1969). Among eight individ
uals, the mean rate of disappearance was equal to 5.48 X 
10"3 d _ i , with a standard deviation of 3.37 X 10" 4. The 
mean half-time was estimated to be approximately 130 

Table 2. Cytogenetic follow-up of some patients. 

Cells Days after Frequency dicentrics Frequency 
Subject scored exposure and rings per cell acentrics 

1 150 0 ' 1.253 ±0.091 0.320 
100 30 0.980 ± 0.027 0.240 
190 100 0.457 ± 0-071 0.261 
150 220 0.389 ± 0.079 0.139 
270 340 0.265 ± 0.052 0.109 
300 470 0.123 ±0.037 0.083 

2 100 0* 1.030 ±0-101 0.330 
100 30 0.940 ± 0.046 0.180 

50 100 0.460 ±0.138 0.200 
240 470 0.066 ±0.031 0.091 

7 100 0 ' 0.540 ± 0.098 0.080 
240 340 0.037 ± 0.024 0.050 
100 470 0.029 ± 0.033 0.010 

8 150 0 ' 0.533 ± 0-080 0.187 
200 100 0.450 ± 0.070 0.200 
100 340 0.107 ±0.063 0.097 

10 130 0' 0.262 ± 0.078 0.069 
150 220 0.173 ±0.060 0.053 
360 470 0.030 ± 0.018 0.036 

11 150 0 ' 0.260 ± 0.070 0.073 
200 100 0.210 ±0.056 0.065 
180 220 0.156 +0.053 0.033 
250 340 0.080 ± 0.034 0.020 
180 470 0.067 ± 0.036 0.011 

12 250 0* 0.228 ± 0.052 0.120 
50 220 0.180 ±0.106 0.020 

360 340 0.036 ±0.019 0.025 
13 100 0" 0.160 ±0.072 0.050 

200 340 0-015 ±0.017 0.025 
220 470 0.005 ± 0.009 0.018 

16 b 200 0 ' 0.070 ± 0.035 0.025 
200 30 0.100 ±0.042 0.050 
250 100 0.112 ±0.039 0.108 
100 220 0.042 ± 0.040 0.010 
250 470 0.008 ±0.011 . 0.008 

2 1 b 170 0" 0.050 ± 0.033 0.023 
100 30 0.070 ± 0.050 0.070 
80 110 0.100 ±0.066 0-075 

160 340 0.012 ±0.017 0.012 
250 470 0.016 ±0.015 0.016 

» First blood sample. 
b High internal contamination. 
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Table 3. Individual half-times for elimination of chromosome aberrations. 

11/2 for diecentrics 11/2 foracentrics 
Subject Sex Age (y) Leukopenia GM-CSF and centric rings (d) in excess (d) 

1 M 3 7 Severe 135 245 
2 M 22 " Severe — 115 310 
7 M 42 Moderate Yes 90 180 
8 F 57 Severe Yes 175 325 

10 M 21 Moderate Yes 160 500 
11 M 13 Mild — 220 160 
12 M 19 Severe Yes 135 70 
13 M 46 Mild — 95 320 

d, with a range from 95 to 220 d. Although the sample 
exponential model was not rejected by normal statistical 
criteria, the temporal trend may be more complex. 

Among the eight individuals, the mean half-time of 
disappearance of lymphocytes containing acentric frag
ments in excess was estimated to be around 260 d, with 
-a range from 70 to 500 d. Table 3 includes information 
about sex, age, and level of leukopenia for each patient 
(Brandao-Mello et al. 1989). In this paper, leukopenia 
was considered to be mild for leukocyte counts lower lhan 
normal but above 3,000 mm ~-\ moderate between 2,000 
and 3,000, and severe below 2.000. 

Leukopenia occurred during the first weeks following 
the accident. By the end of the first month, almost all the 
patients had already recovered from bone marrow aplasia 
or hypoplasia and presented normal blood cell counts. 
Patients 1 and 2 had extremely severe leukrjpenias (less 
than 100 leukocytes mm" 3 ) . But their leukocyte counts 
were near normal again when the second blood samples 
were collected (6,000 leukocytes mm" 3). 

In the course of the first month after the accident, 
some of the patients received a recombinant human gran-
ulocyte-macrofage-colony stimulating factor (rHuGM-
CSF), a molecularly cloned hematopoietic growth factor 
that stimulates granulocyte progenitor cells (Brandao-
Mello et al. 1989). No correlation could be found re
garding sex, age, level of leukopenia, treatment with GM-
CSF, or initial frequency of chromosomal aberrations. 

The results obtained for patients 1 and 2 are not very 

different from the accident case reported by Brewen et al. 
(1972) in which the dicentric yield was reasonably con
stant up to 30 d, when a consistent drop in the aberration 
yield occurred, so that at about 100 d it was about 50% 
of the initial value. However, the authors reported that 
thereafter it remained at this new (50%) level up to 3 y 
(Preston et al. 1974). 

For two patients who had high l 3 7Cs body burdens 
(Nos. 16 and 21), the aberration yield first increased in 
reasonable agreement with the estimated doses due to in
ternal contamination, and then began to fall following 
the decorporation of l 3 7Cs. They were not included in the 
regression analyses. 

In summary, the cytogenetic follow-up performed 
thus far in subjects highly exposed during the Goiânia 
accident suggests that the disappearance half-time of lym
phocytes containing unstable aberrations is significantly 
shorter than values reported previously. The results also 
suggest that the technique of cytogenetic dosimetry was 
able to detect increases in the frequency of chromosomal 
aberrations due to high l 3 7Cs body burdens. 
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