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Em trabalho publicado em 1977, demonstramos que substancias

radiopacas, comumente usadas como contraste em radiodiagnostico,

poteneiam grandemente o aparecimento de aberrações cromossômicas

radioinduzidas. Verificamos ainda que esta potenciação depende

não só da concentração de iodo presente nos referidos radiopacos,

como também da energia do foton da radiação utilizada. Tendo em

vista que aberrações cromossômicas estão intimamente associadas

a morte celular, resolvemos investigar as possibilidades de

utilizar em radioterapia radiopacos como Hypaque (Winthrop) e

Rfiiografin (Squibb), procurando aumentar a absorção de energia ao

nivel do tumor, mantendo os tecidos normais adjacentes, sujeitos

a baixas doses.

No presente trabalho demonstramos o efeito da concentração do

contraste e da qualidade da radiação, em relação ao aumento de

quebras cromossômicas em linfócitos, bem como, calculamos curvas
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de dose ( Co e raios-x de 60 KeV) para um tumor_cerebral, cuja

concentração do contraste foi estimada através de tomografia

computadorizada. Ainda foi calculada a distribuição de dose,

produzida por sete fontes com fotons de 50 KeV, em um tumor

preenchido com o contraste, localizado aproximadamente 5cm abaixo

do escalpo. Sendo liberado O,lGy por cada uma das sete fontes,

verificamos que o tumor absorve 0,43Gy, enquanto que o tecido normal
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absorve apenas O,2Gy. A dispersão do neio contrastante apôs injeção

direta no tumor foi estudado em coelhos e camundongos. Finalmente,

experimentos em camundongos, mostram claramente que a combinação de

raios-x e contraste, e muito mais efetivo no tratamento de tumores

sólidos de Ehrlich, do que qualquer um dos dois agentes isoladamen

te.

Nossos resultados sugerem que alem da vantagem terapêutica em

tratar tumores com contrastes a base de iodo acoplado a irradiação

com fotons de baixa energia, o baixo custoe a simplicidade do

equipamento e material utilizados fazem com que o presente método

mereça maiores atenções.

* Trabalho desenvolvido com o auxílio do CNPq/PIG/NSF.
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