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RESUMO

A dosimetria biológica estima a dose absorvida com base nas variações
quantitativas de parâmetros biológicos. O indicador biológico de exposição à radiação
ionizante mais utilizado são as aberrações cromossômicas de linfócitos do sangue
periférico de indivíduos irradiados. Nesta pesquisa, um modelo simples para o transporte
de elétrons e fótons foi idealizado para simular a irradiação de linfócitos com

99n

Tc,

representando um sistema usado para irradiar células sanguíneas. O objetivo foi o de
avaliar a dose absorvida nos linfócitos do sangue periférico de humanos e determinar uma
curva de dose versus efeito biológico induzido. A metodologia desenvolvida baseou-se no
uso de amostras de sangue com microesferas de albumina de soro humano (HSAM)
marcadas com "'"Tc, permitindo a irradiação do sangue com diferentes atividades de
99m

Tc, possibilitando assim estudar efeitos citogenéticos induzidos pela radiação em função

das atividades administradas. As condições de irradiação in vivo utilizando esferas
marcadas com 99mTc foram simuladas com o auxílio do código MCNP 4C (Monte Cario NParticles), tendo como objetivo final a obtenção de uma curva dose-efeito biológico. Neste
contexto, a composição do tecido mole foi usada para simular o tecido sanguíneo. A
análise da curva dose versus efeito biológico evidenciou uma resposta linear-quadrática
das aberrações cromossômicas instáveis. A partir dos resultados encontrados, foi possível
preestabelecer a curva de dose versus frequência de aberrações cromossômicas para o 99mTc,
pela equação estabelecida (Y = (8,99 ± 2,06) x IO"4 + (1,24 ± 0,62) x IO"2 D + (5,67 ± 0,64) x
IO'2 D2).
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ABSTRACT

Biological dosimetry estimates the absorbed dose taking into account changes in
biological parameters. The most used biological indicator of an exposition to ionizing
radiation is the quantification of chromosomal aberrations of lymphocytes from irradiated
individuais. The curves of dose versus induced biological effects, obtained through
bioanalyses, are used in retrospective evaluations of the dose, mainly in the case of
accidents. In this research, a simple model for electrons and photons transports was
idealized to simulate the irradiation of lymphocytes with 99mTc, representing a system used
for irradiation of blood cells. The objective of the work was to establish a curve of dose
versus frequencies of chromosomal aberrations in lymphocytes of human blood. For the
irradiation of blood samples micro spheres of human serum of albumin (HSAM) marked
with

99m

Tc were used, allowing the irradiation of blood with different administered

activities of 99mTc, making possible the study the cytogenetical effects as a function of such
activities. The conditions of irradiation in vivo using HSAM spheres marked with

99m

Tc

were simulated with MCNP 4C (Monte Cario N-Particle) code to obtain the dose-response
curve. Soft tissue composition was employed to simulate blood tissue and the analyses of
the curve of dose versus biological effect showed a linear quadratic response of the
unstable chromosomal aberrations. As a result, the response of dose versus chromosomal
aberrations of blood irradiation with ""Tc was best fitted by the curve Y = (8,99 ± 2,06) x IO"4 +
(1,24 ± 0,62) x IO"2 D + (5,67 ± 0,64) x IO"2D2.

1. INTRODUÇÃO

O controle dos procedimentos que envolvem aplicações das radiações ionizantes na
medicina tem como objetivo maximizar os benefícios e minimizar os riscos associados às
mesmas. A dosimetria física avalia a quantidade de energia depositada pela radiação
ionizante por unidade de massa do tecido ou órgão. Na medicina nuclear, em particular, a
avaliação da dose não é direta; vários parâmetros são considerados, tais como o
metabolismo dos radiofármacos e as interações entre a radiação ionizante e o alvo (órgãos,
células individuais, etc).

Os dados epidemiológicos têm justificado diferentes protocolos atualmente
empregados na medicina nuclear. Entretanto, ao nível celular, diversos estudos
dosimétricos têm constatado a existência de altas doses, nas chamadas células alvos, como
resultado da fixação heterogénea da maior parte dos radiofármacos (GARDIN et ai., 1992;
ROBINSONe/a/, 1997; LABR1OLLE-VAYLET et aí., 1998)
Muitos radionuclídeos usados em medicina nuclear, como o 99n Tc, emitem fótons
em seu decaimento, bem como elétrons Auger e de conversão interna. As doses nos órgãos
alvos obtidas com o

99m

Tc, um exemplo típico de radionuclídeo utilizado em 80% dos

procedimentos da medicina nuclear, são da ordem de 50 a 100 mGy (STABIN et ai.,
1996). Porém, valores significativos de doses podem ser absorvidos por células
individuais, como resultado de uma distribuição heterogénea, tanto do radioisótopo no
tecido, quanto da distribuição de dose devido aos elétrons (GARDIN et ai., 1992;
ROBINSONe/a/., 1997; LABRIOLLE-VAYLET et ai., 1998)

Diferente da dosimetria física, a dosimetria biológica estima a dose absorvida com
base na avaliação das variações de parâmetros biológicos. Neste contexto, o indicador
biológico de exposição à radiação ionizante mais utilizado tem por base as aberrações
cromossômicas dos linfócitos do sangue periférico de indivíduos irradiados. A irradiação
de linfócitos in vivo ou //; viíro conduz a efeitos biológicos idênticos (IAEA, 1986). Assim,
as curvas de dose versus efeitos biológicos induzidos, obtidas a partir de bioensaios, são
utilizadas na avaliação retrospectiva da dose, principalmente em caso de acidentes
radioativos. A frequência de aberrações cromossômicas observadas em amostras de sangue
de pessoas irradiadas está, então, relacionada à dose absorvida.

Dentre as células que fazem parte do tecido sanguíneo, os linfócitos constituem as
células alvos das investigações, pelo fato de serem diferenciadas, altamente sensíveis à
radiação ionizante e por normalmente não sofrerem divisões, permanecendo no estágio de
pré-síntese do ADN. Outra vantagem da utilização das alterações de linfócitos, decorrentes
da ação da radiação ionizante, está relacionada ao tempo médio de vida dos mesmos, que é
longo o bastante para a manutenção dessas informações durante semanas ou meses após
uma exposição (IAEA, 1986).

Em geral, para obtenção das curvas de dose em função dos efeitos biológicos,
arranjos experimentais são idealizados de modo que, a partir do feixe de radiação externa,
procura-se quantificar as aberrações cromossômicas radioinduzidas em amostras de
sangue, relacionando-as aos valores de dose depositados por esses feixes no arranjo
experimental. Evidentemente, uma curva de calibração pode ser obtida tomando por base
parâmetros físicos, como por exemplo: a taxa de dose do feixe de radiação, a transferência
linear de energia ("LET") do feixe ou a geometria do modelo de irradiação in vitro. Em
virtude das dificuldades para reprodução das mesmas condições de irradiação é
recomendado que cada laboratório construa a sua própria curva (IAEA, 1986).

No presente trabalho, foi idealizado um modelo simplificado para o transporte de
elétrons e fótons no intuito de simular a irradiação de linfócitos com 99mTc, representando
um sistema usado para irradiação de células sanguíneas. Com isso, desenvolveu-se um
protocolo para simular os efeitos in vivo da irradiação interna do sangue humano, que

utiliza microesferas de albumina de soro humano (HSAM) marcadas com

99m

Tc. Esse

processo foi seguido da contagem das aberrações cromossômicas induzidas pelo 99mTc. O
objetivo do trabalho é avaliar a dose em função da frequência das aberrações
cromossômicas em linfócitos do sangue periférico de humanos. Neste sentido, simulações
das interações entre a radiação e o sangue foram realizadas com o código Monte Cario NParticles (MCNP 4C). A partir dos resultados obtidos, os valores de dose são calculados e
a curva de dose versus frequência de aberrações cromossômicas radioinduzidas é obtida.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1

O sangue humano

O sangue é a massa líquida contida num compartimento fechado, do aparelho
circulatório, que a mantém em movimento regular e unidirecional, devido essencialmente
às contrações rítmicas do coração (JUNQUEIRA e CARNEIRO, 1999). O tecido
sanguíneo é constituído por duas fases, uma fase líquida denominada de plasma,
constituída de água, sais minerais e uma variedade de proteínas e uma fase celular, os
glóbulos sanguíneos que estão suspensos na fase líquida compreendem os glóbulos
vermelhos, brancos e as plaquetas (ALBERTS, 1997).

Os elementos celulares que constituem o sangue têm forma, tamanho e funções
distintas. Os glóbulos vermelhos, também chamados de hemácias ou eritrócitos, são as células
que existem em maior quantidade no sangue e são responsáveis pela sua coloração
avermelhada. Em cada milímetro cúbico de sangue existem cerca de 5,5 milhões de glóbulos
vermelhos no homem e aproximadamente 4,5 milhões na mulher (GANONG, 1983) O
sangue removido da circulação coagula, e do coágulo separa-se em liquido amarelo claro,
o soro sanguíneo. O volume total de sangue num homem normal de massa 70 kg é de
aproximadamente 5,5 litros (JUNQUEIRA e CARNEIRO, 1999).

O sangue ganha importância especial na defesa da integridade do organismo. Nele
estão concentrados os principais meios de defesa contra o ataque de agentes externos,
sendo os leucócitos ou glóbulos brancos os principais agentes desse mecanismo.
Substâncias especializadas denominadas anticorpos são produzidas pelos leucócitos em

resposta à invasão de substâncias estranhas ou microrganismos patogênicos (ALBERTS,
1997).

Os leucócitos são esféricos quando suspensos no sangue e classificados em dois
grupos, os granulócitos e os agranulócitos: os granulócitos têm núcleo de forma irregular e
mostram no citoplasma grânulos específicos, que só microscópio eletrônico, aparecem
envoltos por membrana. De acordo com a afinidade lintorial dos seus grânulos
citoplasmáticos, distinguem-se três tipos de granulócitos: neutrófilos, esonófilos e
basófilos. Os granulócitos vivem apenas alguns dias e morrem por apoptose no tecido
conjuntivo (JUNQUEIRA e CARNEIRO, 1999).

As células responsáveis pela atividade imunológica pertencem a uma classe de
células brancas do sangue do grupo dos agranulócitos conhecidas como linfócitos. Esses
são encontrados em grande número no sangue e na linfa (fluido incolor dos vasos linfáticos
que interligam os linfonodos do indivíduo) e em órgãos linfáticos especializados (Figura
1), tais como o timo, os linfonodos, o baço, a medula óssea, placas de Peyer no intestino
delgado, adenóide e o apêndice (ALBERTS, 1997).

Esses nódulos são agregados de tecido linfático difuso e nodular, localizado na
mucosa dos aparelhos digestivo (tonsilas, placas de Peyer do íleo e apêndice), do aparelho
respiratório e do aparelho urinário formando um conjunto conhecido com "MALT"
("mucosa - associated lynphoid tisssue") (JUNQUEIRA e CARNEIRO, 1999).

Olecas de i»sy«f no /
I

/' 1

Figura 1- Órgãos linfóides humanos (ALBERTS, 1997)

2.2

Os linfócitos

Os linfócitos são células sanguíneas, que constituem cerca de 20 a 25% da
população dos leucócitos. São células arredondadas, podendo ser pleomórficas quando
migram pelo tecido conjuntivo. Em esfregaços sanguíneos são células que possuem em
média de 8 a 12 um de diâmetro (STITES e TERR, 1992). Possuem núcleo arredondado
discretamente indentado e que ocupa quase toda a célula (GARTNER e HIATT, 1999).
Com base no tamanho dos linfócitos, esses podem ser classificados como pequenos (de 8 a
10 um), médios (de 12 a 15 um) e grandes (de 15 a 18 um) (GARTNER e fflATT, 1999),
embora os dois últimos sejam bem menos numerosos, e neste trabalho não sejam as células
alvo.

Os linfócitos podem ser subdivididos em três tipos funcionais: linfócitos B,
linfócitos T e células nulas. Todos os tipos possuem características morfológicas
semelhantes, o que os torna indistinguíveis, sendo apenas diferenciados por técnicas

imuno-citoquímicas. Aproximadamente 80% dos linfócitos circulantes são linfócitos T,
15% são linfócitos B e o restante 5% são células nulas (GARTNER e HIATT, 1999).

Todos os linfócitos derivam de células-tronco da medula óssea, mas os linfócitos T
sofrem o processo de desenvolvimento, completando sua maturação no timo, enquanto os
linfócitos B saem da medula óssea já como células maduras. Por esse motivo, a medula
óssea e o timo são chamados órgãos linfáticos centrais (JUNQUEIRA E CARNEIRO,
1999); os linfócitos T, também denominados de células T, compõem a resposta imune das
células, enquanto os linfócitos B, ou células B, são responsáveis pela resposta humoral de
anticorpos (ST1TES e TERR, 1992; GARTNER e HIATT, 1999; ROITT et ai., 1993). Os
linfócitos migram dos órgãos centrais, através do sangue e da linfa, para os órgãos
linfáticos periféricos (baço, linfonodos, nódulos linfáticos isolados, tonsilas, apêndice e
placas de Peyer do íleo) onde elas proliferam e completam sua diferenciação
(JUNQUEIRA e CARNEIRO, 1999)

Os linfócitos B e T possuem características de forma e núcleo esféricos, participam
dos processos de defesa imunitária, produzindo e regulando a produção de anticorpos. No
sangue humano, a concentração de linfócitos tipo B é de 2 x IO9 células/litro e dos
linfócitos tipo T é de IO9 células/litro (ABBAS et a/., 1995; ALBERTS, 1997).

A quantidade de linfócitos no sangue periférico varia com a idade, com tendência a
um maior percentual de células T em idades avançadas (IAEA, 1986). Essa tendência é
diferente em relação aos linfócitos B. GAJL-PECZALSKA et ai. (1974) encontraram 30%
de linfócitos B em bebés e 22% em pessoas de meia-idade; o número de linfócitos B em
crianças de 4 a 12 meses é em torno de 2704/mm3 e de 382/mm3 em pessoas entre 91 a 100
anos.

O tempo de vida dos linfócitos não está fixado, pois enquanto 90% possuem uma
vida média de mais ou menos três anos, incluindo alguns que têm um período de vida de
várias décadas, os 10% restantes têm um período de vida de um a dez dias (RIGHI et a/.,
1997 ; IAEA, 1986; TERSTAR e SABATIER, 1999). Os linfócitos B costumam ter um

período de vida menor que a dos linfócitos T. A renovação dos linfócitos no corpo pode ser
estimada em 2 a 5% ao dia (1AEA, 1986).

Os linfócitos são células utilizadas em todos os procedimentos da dosimetria
citogenética, pois são células de fácil obtenção do sangue periférico e facilmente
cultivadas, presentes em todo o corpo e normalmente encontram-se na fase Go da interfase,
ou fase de repouso, o que significa que eles podem "memorizar" o dano que foi induzido
pela

radiação

e consequentemente

expressar

esse dano através de

aberrações

cromossômicas, após o cultivo in vitro (IAEA, 1986).

Na interfase, os cromossomos estão mais distendidos e metabolicamente ativos,
sendo mais vulneráveis às variações do ambiente que provocam rupturas de sua estrutura.
As aberrações estruturais dos cromossomos resultam de quebra cromossômica seguida de
reconstituição em uma combinação anormal. Como a maioria da população de linfócitos
tem uma expectativa de vida longa, essa característica favorece ainda mais a manutenção
da informação (IAEA, 1986).

No emprego da técnica de análise de aberrações cromossômicas é necessário que os
linfócitos estejam em divisão. Para isso, é utilizado um mitógeno, que é uma substância
capaz de estimular os linfócitos a entrarem no processo de divisão celular. Existem várias
substâncias que atendem a esta necessidade, entretanto a mais utilizada é a
fitohemaglutinina, que estimula apenas os linfócitos T. Nowell, conforme a IAEA (1986),
foi o primeiro a mostrar que os "leucócitos humanos" podiam ser estimulados pela
fitohemaglutinina.

Para interpretar a indução in vivo de aberrações cromossômicas e mutações no
homem, é de grande importância que a maior parte dos linfócitos periféricos, no mínimo
80%, pertença à combinação redistribucional (TREPEL, 1975a, 1976b; JACQUET et ai.,
1999), ou seja, que os linfócitos estejam aptos a deixar o sangue periférico, passar através
do baço, dos nodos linfáticos, por outros tecidos e reentrar na circulação. Essas células de
recirculação representam pequenos linfócitos do tipo T de longa vida. O tempo médio que
um linfócito da combinação redistribucional fica presente no sangue periférico é de mais

ou menos 30 minutos e o tempo total de recirculação é de 12 horas. Isso significa que os
linfócitos com mutações ou aberrações cromossômicas que foram radioinduzidas em
algum lugar no corpo estarão presentes no sangue periférico. Por meio da análise da
distribuição das aberrações, é possível estimar a proporção da exposição corporal e a dose
média absorvida pela fração irradiada (IAEA, 1986). Desse modo, em estudos com
linfócitos humanos, não somente as aberrações cromossômicas que foram induzidas nos
linfócitos do sangue periférico serão detectadas, como também, as induzidas nos linfócitos
distribuídos em diferentes órgãos do corpo poderão ser observadas (IAEA, 1986).

2.3

A estrutura dos cromossomos e o ciclo celular
O material genético do organismo está na forma de ADN em dupla hélice. O ADN

é organizado em estruturas chamadas de cromossomos que podem ser visualizadas e
estudadas no período do ciclo de divisão celular (RIGH1, 1997).

O ciclo de divisão celular é estabelecido em dois eventos principais: a interfase e a
mitose. Na interfase, a célula aumenta o seu tamanho e seu conteúdo, e replica seu material
genético. Esse evento apresenta três fases: a fase d , onde ocorre a síntese de ARN, de
proteínas reguladoras e enzimas, entre outras substâncias; a fase S, na qual ocorre a
duplicação do genoma; e a fase G2, onde há armazenamento de energia para a mitose, além
da síntese de ARN e de proteínas essenciais à divisão celular. A Figura 2 a seguir, de
acordo com GARTNER e Hl ATT (1999) é uma representação do ciclo de divisão celular
de células que se dividem ativamente, que inclui também a fase Go.
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Figura 2- Ciclo de divisão celular (GARTNER e HIATT, 1999)

Para que uma célula passe de uma fase a outra, é necessário que ela produza
determinadas proteínas (ciclinas). Existem células que não produzem essas proteínas e
conseqiientemente ficam em repouso. Este repouso é conhecido como fase Go. As células
como os linfócitos, que ficam nesse período de repouso, podendo ser ativadas e retornar ao
ciclo (GARTNER e HIATT, 1999).

Após a interfase, inicia-se a mitose. A mitose é o processo através do qual o
citoplasma e o núcleo da célula se dividem igualmente em duas células filhas idênticas.
Esse é o processo mais dramático da célula, pois nele o envelope nuclear é rompido, o
conteúdo nuclear se condensa em cromossomos visíveis e os microtubulos se reorganizam
para formar o fuso mitótico que irá separar os cromossomos (ALBERTS, 1997).

Para que todo o processo de divisão mitótica seja acompanhado de forma mais
clara, ele foi subdivido em seis estágios distintos e sequenciados, visualizados na Figura 3
de acordo com ALBERTS (1997).
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Interfase

Prófase

Prometáfase

Citocinese

Figura 3- Etapas da mitose e interfase (ALBERTS, 1997)

A prófase é a fase inicial da mitose; nela a cromatina condensa-se vagarosamente
em cromossomo bem definido e o fuso mitótico, que é o principal componente do aparato
mitótico, começa a ser formado. Esta estrutura é bipolar e consiste de microtúbulos e
proteínas associadas. O fuso é inicialmente formado do núcleo entre os centrossomos em
separação (ALBERTS, 1997).

O início da pró-metáfase acontece quando o envelope nuclear é rompido e a partir
de então, os microtúbulos do fuso, que estavam fora do núcleo, entram na região nuclear.
Nos centrômeros dos cromossomos há a presença de cinetócoros, que são responsáveis
pela fixação dos cromossomos aos microtúbulos do fuso. Após a fixação, os microtúbulos
com cinetócoro tensionam os cromossomos, os quais entram em movimento agitado
(ALBERTS, 1997).

Durante a metáfase propriamente dita, os microtúbulos com cinetócoros
eventualmente alinham os cromossomos em um plano a meio caminho dos pólos do fuso.
Cada cromossomo é mantido tensionado nesta placa metafásica pelos cinetócoros pareados
e seus microtúbulos associados, os quais estão ligados a poios opostos do fuso (ALBERTS,
1997).
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É na metáfase que os cromossomos se encontraram com a morfologia definitiva, ou
seja, mais condensados e na região central (placa equatorial) e, portanto, mais visíveis ao
microscópio óptico, como mostrado na Figura 4 (WHEATER, 1993). Nessa etapa, os
cromossomos estão organizados em duas cromátides ligadas por uma região mais
condensada, o centrômero. Esse divide o cromossomo em duas regiões denominado de
"braços", o braço curto (p) e o braço longo (q). Cada cromátide consiste numa dupla hélice
de ADN, estando as proteínas histonas e não-histonas responsáveis pela estabilidade da
estrutura (RIGHI et ai, 1997).

Figura 4- Cromossomos na fase da metáfase (WHEATER, 1993)

Quando os cinetócoros de cromossomos se separam, permitindo que cada
cromátide seja lentamente movida em direção ao pólo do fuso a sua frente, tem início a
anáfase. A velocidade com que os cromossomos movem-se é de aproximadamente
1 um/mim e ocorre o distanciamento dos pólos do fuso. Essa fase dura, normalmente,
poucos minutos (ALBERTS, 1997).

Os cromossomos-filhos separados chegam aos pólos e os microtúbulos com
cinetócoros desaparecem, aí está a telófase. É nessa fase que um novo envelope nuclear é
reconstituído ao redor de cada grupo de cromossomos-filhos, a cromatina condensada
expande-se uma vez mais e o nucléolo, que estava ausente desde o início da prófase,
reaparece, marcando assim o final da mitose (ALBERTS, 1997).
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Para a conclusão completa do processo de divisão celular, o citoplasma necessita
ser dividido; sendo assim, ocorre à citocinese ou clivagem. Nessa fase, a membrana mais
próxima do meio da célula, é puxada para dentro, formando o sulco de clivagem, até que
finalmente ocorre a quebra, deixando as duas células-filhas separadas (ALBERTS, 1997).

Os microtúbulos são polímeros longos e rígidos que se estendem por todo o
citoplasma e coordenam a localização intracelular das organelas e de outros componentes
celulares. Eles são tubos ocos constituídos de moléculas de tubulina, cada uma das quais é
um heterodímero consistindo de dois polipetídeos lobulares bastante relacionados e
fortemente ligados. Esses polipeptídeos são chamados a-tubulina e P-tubulina. Um
microtúbulo pode ser descrito como uma estrutura cilíndrica na qual, os heterodímeros de
tubulina estão empacotados ao redor de um núcleo central. Muitos dos conjuntos de
microtúbulos celulares são lábeis e dependem desta labilidade para suas funções

O fuso mitótico é um dos mais extraordinários exemplos, cuja formação dá-se após
a desorganização dos microtúbulos citoplasmáticos no início da mitose. O fuso mitótico é o
alvo de uma variedade de drogas antimitóticas específicas que interferem com a troca de
subunidades de tubulina entre os microtúbulos. Uma dessas drogas é a colchicina, alcalóide
extraído do Colchicum aulumnale. Cada molécula de colchicina liga-se firmemente a uma
molécula de tubulina, impedindo sua polimerização não se ligando, no entanto, à tubulina
já polimerizada. A exposição de uma célula em divisão à colchicina causa o
desaparecimento rápido de fuso mitótico, indicando que o equilíbrio químico é mantido
através da troca constante de subunidades entre os microtúbulos e o pool de tubulina livre.
Os microtúbulos podem ser visualizados no citoplasma de uma célula interfásica em
cultura pela coloração com anticorpos fluorescentes antitubulina, após a fixação da célula
(ALBERTS, 1997).
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2.4

Efeitos da radiação ionizante no ADN
Quimicamente, os cromossomos são filamentos de cromatina formados por

moléculas de ADN e proteínas. Dá-se o nome de gene à sequência de bases do ADN capaz
de determinar a síntese de uma proteína. O local ocupado pelo gene no cromossomo
chama-se lócus gênico (POUGET e MATHER, 2001).

O grande espectro de danos na molécula de ADN devido à radiação ionizante é o
resultado final de fenómenos físicos, fisico-químicos e bioquímicos, seja pelo efeito direto
ou indireto da radiação (Figura 5), como mostram POUGET e MATHER (2001). Os
efeitos ditos diretos são aqueles que resultam em danos ao complexo ADN-proteínas
devidos ao depósito de energia do feixe de radiação, ocorrendo uma interação física com
essas biomoléculas (ADN), causando modificações na sua estrutura química, e levando ao
rompimento de ligações que danifica o material genético. Os efeitos indiretos são
caracterizados basicamente pela radiólise de moléculas de água que afetam o ADN,
levando à produção de radicais livres (H2O', e\ OH~), que reagem com as moléculas
biológicas produzindo lesões no complexo ADN-proteínas. Entre as espécies de radicais
primários e secundários derivados da radiólise da água, o radical livre hidroxila é
considerado

como

o

mais danoso

dentro

da radiobiologia

(PORETTI,

1988;

BENDERITTER e VOISIN, 1999).

Algumas lesões podem ser identificadas, segundo POUGET e MATHER (2001),
quanto às suas características:

•

Ruptura simples de filamento, que é a ruptura da ligação desoxiribose-base ou
ainda fosfato-desoxiribose, ao nível de um só filamento de ADN.

•

Ruptura dupla de filamento, que é a degradação separada de duas cadeias de ADN,
a uma distância que não é superior a dois nucleotídeos. Essa ruptura pode ser
produzida pela mesma partícula com energia suficiente para proporcionar duas
lesões sucessivas; ou por duas partículas passando, uma após a outra, num intervalo
de tempo de tal sorte que a segunda lesão se produza antes que a primeira seja
reparada.
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•

A degradação de bases, que podem criar uma distorção da estrutura do ADN. A
extensão desta distorção, assim como as probabilidades de reparação enzimática do
ADN, vão depender da natureza e da sequência de bases dentro da qual essa
sequência de base é localizada.

Efeito direto
fátnn

Ruptura simples de
filamento
Ligação de bases no filamento

Alteração de base

Ligação de
proteína

© )

DN

Efeito indireto
Ruptura dupla de filamentos
fóton
Perda de base

OH
H?O

4nm

/'

Figura 5 - Esquema representando efeitos diretos e indiretos da radiação ionizante
sobre uma molécula de ADN (POUGET e MATHER, 2001)

2.5

As aberrações cromossômicas

As lesões moleculares induzidas pela radiação ionizante sobre um gene não podem
ser observadas diretamente, mesmo que se utilize microscopia eletrônica. Entretanto, é
possível observar indiretamente essas alterações, quando elas resultam em alterações da
estrutura cromossômica. Essa observação é possível pela microscopia óptica quando o
ADN, após duplicação, é condensado em cromossomo como mostra a Figura 6, conforme
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TOMPSON (1995). É justamente na etapa da divisão celular denominada de metáfase,
onde os pares das cromátides ainda ligadas pelo centrômero estão prestes a se separar e dar
origem aos núcleos das células-filhas, que os cromossomos são mais visíveis.

Constrição
Secundária **

Figura 6 - Cromossomo em grau máximo de condensação (TOMPSON, 1995)

Existe uma grande variedade de aberrações cromossômicas: as aberrações das
cromátides (alterações de uma só cromátide), as quais aparecem se a lesão ocorreu após a
fase S (ou fase de síntese) do ciclo celular e as aberrações cromossômicas (lesão das duas
cromátides), que aparecem se a lesão inicial ocorreu antes da fase S como mostra a Figura
7, conforme VOISIN (1994).

As aberrações cromossômicas induzidas por radiação serão consequentemente do
tipo cromossômico, isto é, envolvem as duas cromátides do cromossomo. Quando são
observadas aberrações do tipo cromátide (apenas uma cromátide), pode-se dizer que as
mesmas não foram induzidas pela radiação, mas produzidas durante a primeira fase da
síntese do ADN, como resultado de erros na duplicação do ADN, de duplicação errónea,
ou reparo erróneo do dano do ADN por eventos não resultantes da radiação (IAEA, 1986).
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Figura 7- Tipos de lesões cromossômicas (VOISIN, 1994)

O modo pelo qual as rupturas se reúnem determina o tipo de rearranjo produzido.
As falhas nesse processo de rearranjos resultam nas aberrações cromossômicas. A
quantificação das aberrações cromossômicas, observadas nos linfócitos do sangue
periférico, é muito usada na chamada dosimetria citogenética. Os principais tipos de
aberrações cromossômicas estruturais instáveis, observadas na dosimetria citogenética,
são: dicêntricos, anéis e fragmentos (SUZUKI et ai., 1992).

Diversas remodelações da estrutura dos cromossomos podem ocorrer por conta da
irradiação de uma célula. Uma ruptura única ou múltipla pode acarretar a perda de um
fragmento, o que é chamado de deleção. A fixação desse fragmento em outro cromossomo

denomina-se de translocação. Quando dois cromossomos trocam fragmentos ocorre a
translocação recíproca (TUBIANA e BERTIN, 1989).

Ocorre inversão quando o fragmento volta a soldar-se de maneira anormal no
mesmo cromossomo. As duas extremidades de um cromossomo podem soldar-se e formar
um anel, os cromossomos podem soldar-se de novo de maneira mais complexa e formar
cromossomos dicêntricos (TUBIANA e BERTIN, 1989).

Em casos de acidentes com exposição de indivíduos, a contagem de cromossomos
em anel e de cromossomos dicêntricos pode ser utilizada como um método de dosimetria
citogenética, por meio da avaliação da curva dose/efeito biológico. A aberração dicêntrica
é usada como exemplo, particularmente porque ela envolve uma interação ou troca entre
dois cromossomos e também porque é mais frequentemente usada na dosimetria biológica
(IAEA, 1986).

A avaliação quantitativa do número de aberrações radioinduzidas requer a
observação da ordem de algumas centenas, ou mesmo milhares, de cariótipos
(caracterização cromossômica de uma célula). O número de cariótipos a ser investigado é
tão maior quanto menor for a dose absorvida. Com isso, o limite de sensibilidade desse
método é da ordem de 0,25 Gy (TUBIANA e BERTIN, 1989).

Alguns danos biológicos ocorrem como resultado do rompimento de uma parte do
cromossomo (extremidade) feita de açúcar e fosfato. As modificações no ADN são
chamadas mutação pontual (simples quebra de bases) e as mutações "frameshift" (dupla
quebra) (DOWD e TILSON, 1999).

Como dito anteriormente, segundo DOWD e TILSON (1999), as mutações
cromossômicas subdividem-se em dois grupos:

1. Quando ocorre a quebra de uma só cromátide. Envolve uma porção do braço do
cromossomo sendo claramente retirada. Grandes quebras serão fatalmente
expressas nas próximas gerações
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•

Se a "deleção" não for reparada, é chamada deleção terminal

•

Se à parte deletada se inverte e se recoloca, é chamada inversão

•

Se for preso em outro cromossomo é chamada de duplicação.

2. Quando ocorre a dupla quebra, ou seja, a quebra das duas cromátides:
• Deleção intersticial é similar a deleção terminal, só que dois segmentos são
produzidos.
• Inversão é similar a inversão de uma quebra, só que dois segmentos são
quebrados, invertidos e reatados no braço do cromossomo.
• Duplicação, um ou ambos segmentos ligam-se em outros cromossomos.
• Translocação, quando dois cromossomos trocam seus segmentos.
• Também é possível a formação de fragmentos acêntricos (sem centrômero)
e dicêntricos (com dois centrômeros). Fragmentos acêntricos têm uma perda
de informação genética que pode levar à alteração ou morte da célula. Outra
possibilidade é que os braços possam se quebrar e se reatar em um outro,
formando um fragmento acêntrico e um anel cromossômico.

As características da mutação por radiação conforme descrevem DOWD e TILSON
(1999) podem ser observadas da seguinte forma:

> Se a mutação é genética, ela sofre o efeito em um ou ambos os gametas dos
pais. Possivelmente, isso será expresso nas gerações futuras. Uma mutação
somática terá consequências apenas para o indivíduo exposto.
r- Os efeitos da radiação são não específicos.
> A maioria das mutações é indesejada.
'r Os efeitos genéticos da mutação são provavelmente cumulativos.

É possível definir os rearranjos estruturais dos cromossomos como equilibrados e
não-equilibrados. Os rearranjos são não-equilibrados quando o conjunto cromossômico
possui informações a mais ou a menos. Os rearranjos não-equilibrados envolvem:

20

a) Deleção. resulta em desequilíbrio do cromossomo por perda de um segmento
cromossômico, ou seja, uma única quebra no cromossomo, produzindo um
fragmento acêntrico e um cromossomo céntrico com perda de material em um
de seus braços, não havendo recombinação das partes. Uma deleção pode ser
terminal ou intersticial.
b) Cromossomos em anel: quando a recombinação se faz entre duas extremidades
do fragmento céntrico. Os dois fragmentos acéntricos também se recombinam.
c) Cromossomos dicêntricos: quando duas quebras ocorrem em dois cromossomos
distintos de uma mesma célula e a recombinação se faz entre os dois fragmentos
cêntricos. Há também recombinação dos dois fragmentos acéntricos.
d) Translocação: quando a recombinação se faz reciprocamente entre os
fragmentos cêntricos e os acéntricos.

Os rearranjos equilibrados ocorrem quando o conjunto cromossômico possui o
complemento normal de informações. Todas as informações genéticas estão presentes, mas
acondicionadas de modo diferente. A inversão é um exemplo de rearranjos equilibrados e
ocorre quando há duas quebras em um mesmo cromossomo, com recombinação
restaurando o cromossomo original, porém com os fragmentos acéntricos em posições
invertidas em relação à situação original.

Na Figura 8, pode-se observar as aberrações dicêntricas (Dic), um anel céntrico
(A), fragmentos acéntricos (F), todos são tipos de aberrações cromossômicas instáveis de
linfócitos humanos irradiados, observados em microscópio óptico no estágio de metáfase,
depois da coloração homogénea de Giemsa (aumentadas cerca de 1000 vezes), conforme
VOIS1N(1994).

21

Figura 8 - Aberrações cromossômicas instáveis de linfócitos humanos irradiados
(A = Anel cêntrico, F = Fragmento acêntrico, Dic = Dicêntrico) (VOISIN, 1994)

2.6

A radiação ionizante na medicina
Procedimentos com material radioativo na medicina foram iniciados logo após sua

descoberta, onde a primeira pessoa a utilizar os radioisótopos como traçadores foi George
Chalés de Hevesy, em 1913, que usou o 210Pb para estudar a solubilidade (ICE, 1995). Mas
foi só em 1924, que uma substância radioativa foi injetada em um ser humano, quando
Hermann Blumgart, da Harvard Medicai School, injetou radônio e depois injetou uma
solução de 214Bi no braço de um indivíduo, para determinar o tempo que o material levaria
para atingir o outro braço (EARLY, 1995).

Depois

da

descoberta

dos

elementos

radioativos

como

traçadores,

o

desenvolvimento de tecnologias para detecção e produção de novos radioisótopos cresceu
progressivamente. Porém, foi a descoberta do
medicina nuclear.

99m

Tc que impulsionou o diagnóstico em
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Antes da descoberta do tecnécio existia uma lacuna na Tabela Periódica dos
Elementos. Esta lacuna pertencia ao elemento de número atómico 43; só que esse elemento
se apresentava na natureza como um nuclídeo estável. Em 1937, esse elemento foi
finalmente isolado por Cario Perrier e Emilio G. Segré no laboratório de Fermi, em Roma,
como sendo um isótopo radioativo. Esse isótopo foi chamado de tecnécio, que é um nome
de origem grega e significa "artificial" e foi o primeiro elemento radioativo produzido
artificialmente.

Inicialmente, a produção do tecnécio era realizada de uma forma bastante
trabalhosa, mas em 1957, L. Stang desenvolveu um sistema gerador (99Mo/99mTc), que
facilitou a obtenção do

99ni

Tc (EARLY, 1995). Isto permitiu o aumento das aplicações

desse radioisótopo na medicina nuclear.

O

99il1

Tc atualmente é o radioisótopo utilizado em mais de 80% das aplicações da

medicina nuclear diagnostica. Isto ocorre porque esse elemento possui determinadas
características que satisfazem algumas condições indispensáveis para a sua utilização no
diagnóstico in vivo. Primeiramente, o 99mTc é um elemento que emite radiação gama com
energia de 140 keV, a qual é perfeitamente adaptável às gama-câmeras. Um outro aspecto
importante é que esse elemento radioativo não emite partículas fortemente ionizantes,
como as partículas alfa e beta, sendo um emissor gama puro.
O tempo de meia vida física do 99mTc é relativamente curto (Ti 2 = 6,02 h), o que
torna seu tempo de meia vida efetiva curto, permitindo que se tenha disponível uma
atividade elevada (~ 370 MBq), sem correr o risco de uma irradiação excessiva do
paciente. Por ser produzido em geradores

99

Mo/" m Tc, o tecnécio pode estar facilmente

disponível em todos os serviços de medicina nuclear (BERNIER et ai, 1994).

Dentre as aplicações da radiação ionizante, que fazem uso do

99m

Tc na medicina

nuclear, podem ser destacadas as cintilografias: óssea, do cérebro (SPECT), do fígado,
cardíaca, renal, entre várias outras.

Nos procedimentos da medicina nuclear é conhecida a atividade administrada ao
paciente, e não a dose absorvida após a exposição à radiação. Essa dose absorvida pode ser
adquirida através de cálculos, não levando em consideração a sensibilidade de cada
indivíduo. Com a utilização da dosimetria, especificamente a dosimetria citogenética, é
possível a obtenção de uma dose absorvida que reflete melhor os danos provocados pela
radiação.

2.7

Dosimetria biológica

A ionização dos átomos que constituem um meio material é um dos efeitos da
interação da radiação com a matéria, resultado da transferência de energia do feixe de
radiação. Na Figura 9 estão esquematizados cronologicamente os fenómenos associados à
irradiação celular e ao intervalo de tempo decorrido para os efeitos direto e indireto da
radiação ionizante, conforme POUGET e MATHER (2001).

Os efeitos diretos e/ou indiretos da radiação ionizante ocorrem em intervalos de
tempo diferentes. O efeito direto acontece em um espaço de tempo extremamente curto, de
aproximadamente IO"15 segundos. Já o efeito indireto ocorre aproximadamente em IO'9
segundos, pois nesse caso o efeito é decorrente da atuação dos radicais livres
(BENDER1TTE et ai., 1999).

A avaliação dos efeitos induzidos pela radiação ionizante tanto na matéria
inanimada quanto em tecidos vivos, pode ser feita com base na quantificação da energia
depositada por unidade de massa, o que se convencionou chamar de dose.

Em particular, na avaliação dos riscos associados à exposição do homem à radiação
ionizante, costuma-se dividir a dosimetria em física e biológica, sendo a última subdividida
em várias outras: dosimetria clínica, citológica, citogenética, bioquímica, imunológica e
genética. A dosimetria física foi introduzida no inicio do século XX e, para sua
determinação, vários tipos de dosímetros podem ser utilizados, tais como câmara de
ionização, filmes dosimétricos, dosímetros termoluminescentes (SCAFF, 1997; CEMBER,
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1997). A avaliação da dose absorvida através de modelos numéricos é também um recurso
bastante utilizado. A dosimetria biológica consiste na observação de fenómenos biológicos
radioinduzidos como indicador de dose. Essa dosimetria é principalmente aplicada em
avaliações pós-acidentes, servindo assim como uma importante ferramenta tanto em
radiopatologia quanto em radioproteção (RIGHI et aí., 1997).

A base da dosimetria biológica é o efeito biológico causado pela radiação ionizante,
quando esta interage com a matéria e perturba seu equilíbrio. Só ocorrerá o efeito biológico
causado pela radiação quando essa modificar morfologicamente e/ou fisiologicamente uma
estrutura ou, mais especificamente, um tecido ou órgão (CHECCUCCI, 1987).

Os trabalhos de Bender (BENDER, 1964; BENDER, 1969) foram os primeiros a
introduzir a ideia de que a frequência de aberrações cromossômicas em linfócitos do
sangue periférico, induzidas pela radiação ionizante, poderia ser utilizada para avaliar
níveis de dose absorvida. Desde 1964, a quantificação de aberrações cromossômicas, do
tipo dicêntricos e anéis, foram aceitas como um bioindicador primário na avaliação
retrospectiva da dose absorvida em casos de exposições acidentais (IAEA, 1986; BENDER
et ai, 1988).

Durante as últimas décadas, observou-se uma grande quantidade de informações
básicas sobre a indução de aberrações causadas pela radiação ionizante. Estas informações
permitiram que a dosimetria citogenética se desenvolvesse. Nessa dosimetria, a dose é
estimada através da comparação da frequência de aberrações cromossômicas instáveis
(dicêntricos, fragmentos e anéis) de linfócitos do sangue periférico de humanos, com os
valores obtidos a partir de curvas dose-efeito geradas após a irradiação de linfócitos
humanos in vitro (RAMALHO et ai, 1991).
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Radiação Ionizante

Duração do evento

Efeito direto
Efeito indireto
i

H,O

H !°

10 l7 s

+e

1014s
%.°OH

10 u s

°H+ C OH
!

10 n s-10 7 s

H,O,

V

H *- OH -^ O,.
L^, lesões do ADN ^
+ outras alterações celulares

Identificação do dano no ADN

• • Ativação genética

Interrupção do ciclo celular

Segundos-minutos

•ADN reparado -L ADN não-rcparado
Livre de erro Propenso a erro Célula normal
I

Apoptose

Mutação, aberração cromossômica, etc.
ADN reparado J - ADN não-reparado

Livre de erro Propenso a erro
Célula normal

horas

Célula sem mitose

Câncer

Ia mitose

Instabilidade
eenoma
Mutação doigen
n-ésima geração
Morte celular,
aberração cromossômica

dias

jp|

anos

Figura 9 - Cronologia de fenómenos após uma exposição de células à radiação
ionizante (POUGET e MATHER, 2001)
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2.8

Curva de calibração na dosimetria citogenética

Na dosimetria citogenética, a quantificação das aberrações cromossômicas e as
doses absorvidas, por intermédio de curvas dose versus efeitos biológicos, são obtidas em
laboratórios (BENDER et ai, 1988; BUKTON, 1983). Segundo a Agência Internacional
de Energia Atómica (IAEA, 1986), todo laboratório de dosimetria biológica deve gerar a
sua própria curva, usando critérios de processamento bem definidos, dentre os quais têm-se
os parâmetros físicos (taxa de dose, transferência linear de energia, entre outros).

2.8.1

Relação dose-efeito

Uma curva de dose-resposta é uma representação gráfica da relação entre a
quantidade da radiação absorvida por uma célula ou organismo (Dose) e o efeito
observado, como por exemplo, a frequência de aberrações cromossômicas (DOWD e
TILSON, 1999).

A curva dose-efeito tanto pode ser linear como não-linear. Na resposta linear, há
uma relação proporcional entre dose e resposta formando uma linha reta Na resposta nãolinear, não é fixada uma proporção entre a dose e a resposta; o gráfico forma uma curva
qualquer. As curvas não-lineares são também chamadas de curvilíneas, sigmóides ou
linear-quadráticas, baseadas em suas formas exatas (DOWD e TILSON, 1999).
As curvas dose-efeito podem apresentar um limiar, abaixo do qual não se observa o
dano. Como exemplo, temos a luz visível, que, naturalmente, não provoca danos nos olhos
humanos; mas existe um ponto (limiar) no qual, uma quantidade de luz pode levar à perda
da visão. Em níveis abaixo desse ponto, os olhos respondem à luz, mas não sofrem dano.
Uma resposta não-limiar é aquela que teoricamente, quando a dose diminui, pode levar a
observação de um efeito (DOWD e TILSON, 1999). Em medicina, utiliza-se a radiação
ionizante objetivando um beneficio real ao paciente. Contudo, a relação entre dose
recebida e efeito biológico produzido em determinado indivíduo exposto, varia de pessoa
para pessoa.
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A forma geral da curva é do tipo:

E ( D ) = (a,D + a2D2)-e

fi>D

^

(1)

Onde E(D) é o efeito considerado para uma dose D, e a i , a2. pi, P2 são constantes
positivas. Os parâmetros Pi e P2 são significativos apenas para altas doses. Nos casos de
baixas doses, a resposta reduz-se a:

(Ia)

Dependendo ainda dos valores relativos de ai e a2, encontram-se as três respostas
abaixo:

E(D) = a,D

(linear)

(lb)

E(D) = a 2 D 2

(quadrática)

(lc)

E(D) = (aiD + a 2 D 2 ) (linear-quadrática)

(ld)

Para muitos efeitos estudados experimentalmente, a resposta para baixas doses será
bem representada pela equação linear-quadrática.
O termo quadrático predomina quando as doses são da ordem de poucos grays e as
taxas de dose absorvida da ordem do gray por minuto. Já o termo linear prepondera quando
os valores de dose são reduzidos. Uma dificuldade adicional, é que, embora a relação
linear-quadrática tenha sido confirmada para uma grande variedade de efeitos biológicos,
os valores relativos dos parâmetros ai e a2 podem variar para experimentos diferentes, não
estando ainda bem determinado o intervalo de variação (ICRP 26, 1977).
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A relação quantitativa entre a frequência de formação de dicêntricos e/ou anéis
cêntricos e a dose segundo BENDER et ai (1988) pode ser expressa sob a forma de uma
curva linear-quadrática do tipo:

(2)

Onde:
Y = frequência de dicêntricos e/ou anéis cêntricos,
D = dose em gray (Gy),
a 0 = frequência de aberrações espontâneas,
ai = coeficiente linear da dose,
a 2 = coeficiente quadrático da dose.
A forma da curva varia em função da qualidade e da taxa de dose. A Figura 10
apresenta diferentes curvas dose-resposta linear-quadráticas, relacionando a frequência de
aberrações dicêntricas, em linfócitos de sangue periférico, com a dose física, resultante da
irradiação por feixes de diferentes naturezas, energias e taxas de dose (VOISIN et ai.,
2001).

Os diferentes resultados mostrados na Figura 10, ilustram bem a variação do
número de dicêntricos em função das características do feixe de radiação ionizante
(VOISIN Wfl/., 2001).

Pode-se destacar, como exemplo típico do desenvolvimento da equação da curva de
calibração linear-quadrática de frequência de aberrações cromossômicas, os trabalhos
desenvolvidos por SUSKOV et ai (1999), na avaliação dos riscos associados à exposição à
radiação ionizante.
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Figura 10 - Curvas de dose-resposta relacionando a frequência de aberrações
cromossômicas do tipo dicêntricas geradas por feixes de diferentes naturezas,
energias e taxas de dose (VOIS1N et ai., 2001)

2.9

O método Monte Cario e a dosimetria interna
O método de Monte Cario é geralmente relacionado aos cientistas que trabalharam

no Projeto Manhattam, nos anos de 1940, para a fabricação da bomba atómica. Entretanto,
documentos que datam de 1772, já exemplificavam a utilização dessa metodologia de
geração de números aleatórios na resolução de problemas matemáticos (COMPTE DE
BUFFON, 1777).

Os métodos comumente denominados de Monte Cario são bastante diferentes dos
métodos deterministicos ou algorítmicos, empregados na resolução de problemas, tais
como aqueles sobre fenómenos de transporte. Os métodos deterministicos resolvem a
equação de transporte que governa o comportamento médio de partículas do sistema físico
avaliado. Diferentemente, a utilização do método Monte Cario implica na simulação do
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comportamento individual das partículas do sistema físico, com o respectivo registro de
alguns aspectos de suas interações. A partir da Lei Forte dos Grandes Números ou
Teorema do Limite Central* pode-se deduzir o comportamento médio das partículas
simuladas (BRIESMEITER, 1997).

Neste trabalho, para fazer a simulação do transporte e absorção dos fótons, elétrons
e outras partículas, no corpo humano, será utilizado o método Monte Cario. Assim, fótons
são gerados a partir de uma fonte (uma fonte externa ou interna), e simulações das
interações desses fótons ou partículas com o sistema avaliado serão implementadas. Os
conhecimentos de probabilidades de interação servem para inferir a energia absorvida pelo
sistema.

Para uma fonte externa, essa tarefa não é difícil, porque é conhecido o local exato
onde a fonte se encontra. Mas, quando o material radioativo está dentro do corpo, como no
caso da administração de radiofármacos, é preciso também predizer onde irão ocorrer as
desintegrações, sabendo-se que a atividade será distribuída, geralmente, em vários órgãos,
e é eliminada com diferentes taxas, a depender do órgão, do composto, dentre outros
fatores.

Com a simulação de milhões e milhões de partículas, podem ser calculados valores
médios da energia depositada nos vários órgãos. Existem vários códigos que fazem esse
tipo de simulação, tais como o código MCNP {Monte Cario N-Particles) e o EGS
(Electron-Gamma Shower).

A importância desse leorema reside no fato de que. se o tamanho de uma amostra é grande o suficiente, ele
permitirá o uso de uma distribuição normal na avaliação estatística do comportamento médio de partículas
num sistema, mesmo que os comportamentos individuais não sejam normalmente distribuídos.
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2.10 - O MCNP 4C

O código MCNP 4C utiliza sequências de números pseudo-aleatórios para realizar
simulações estatísticas. Pode-se analisar o fenómeno de transporte de radiações, como o
caso de partículas nucleares em materiais, através das interações da radiação ionizante com
a matéria. O código pode também ser empregado em vários modelos de transporte
envolvendo nêutrons, fótons, elétrons ou interações entre eles. No caso de aplicações com
nêutrons, as energias são da ordem de IO'11 MeV a 60 MeV (embora na prática os valores
cheguem a, no máximo, 20 MeV), enquanto que com fótons e elétrons, as energias variam
de 1 keV a 1000 MeV (BRIESMEITER, 1997).

Com o método Monte Cario os resultados são obtidos por meio de simulações
utilizando processos randômicos. O código Monte Cario (MNCP 4C, por exemplo) calcula
a energia depositada em cada órgão ou tecido. A partir desses resultados pode-se estimar
os limites de dose a ser empregados e as relações de dose versus efeito biológico
objetivando, por exemplo, a avaliação das aberrações cromossômicas induzidas pela
radiação ionizante.

Os procedimentos para utilização do método Monte Cario são diferentes daqueles
empregados em métodos numéricos para solucionar equações diferenciais que descrevem o
comportamento de algum sistema físico. Na aplicação do método Monte Cario é necessário
o conhecimento da função densidade de probabilidade, p(xj, isto é, a probabilidade de uma
determinada partícula assumir um determinado valor de energia. Uma vez conhecida esta
função, a simulação pode ser realizada pelo método Monte Cario por meio de amostragem
aleatória. Em geral, as simulações são realizadas em computadores por causa do enorme
número

de

partículas

necessárias

para

descrever

adequadamente

o

fenómeno

(BRIESMEITER, 1997).

O modelo a ser estudado é apresentado no arquivo de entrada do código MCNP.
Esse arquivo deve conter informações sobre o modelo escolhido para o cálculo, tais como.

•

A especificação da geometria,

•

A descrição de materiais, a localização e as características da radiação emitida
pela fonte (natureza da radiação, sua distribuição),

•

O tipo de resposta de contagem requerida e todas as técnicas de redução de
variância usada para melhorar a eficiência.

Os caminhos aleatórios utilizados pelo método Monte Cario para obtenção dos
resultados, são constituídos pela energia depositada (x) em cada região definida na entrada
do programa. A função densidade de probabilidade p(x) é a probabilidade de um valor de
energia para cada partícula (BRIESMEITER, 1997).

Como foi comentado anteriormente, o resultado desejado é tomado como a média
considerado-se um grande o número de simulações, onde a média é o valor esperado de x,
E/x/:

E/x/ = \xp(x)dx

(3)

Este valor é estimado pela média amostrai x :

(4)

Onde x, é o valor de x selecionado por p(x) para a i-ésima história e N é o número
de histórias considerada no problema. A média do método Monte Cario j r é o valor médio
dos x, 's para todas histórias.

Como a relação entre E/x/ e x é dada pela Lei Forte dos Grandes Números, ou
seja, se E/x/ é finita, x tende certamente para o limite E/x/ quando N é grande.

Contudo a variância populacional dos valores de x é dada por:

a 2 = í (x - EfxJ )2 p(x) dx = E[x2/ - (EfxJ f

(5)

Tomando-se a raiz quadrada da variância (a) encontra-se o desvio padrão
populacional dos x, 's. Em razão da dificuldade de se conhecer o valor de a, este é estimado
pelo valor de Sp, onde:

( y*
•=±=^—!

X T

V* \ "

2

-=(x -?)-^—

N-\
2

(6)

N-\

2>í

(7)

ip é o desvio padrão estimado da população x, baseado nos valores amostrais x, '.s. A
estimativa da variância de x é dada pela Equação 8 e o desvio padrão estimado da média é
a raiz quadrada da variância Sp2x.

v; =
Essas fórmulas não dependem de nenhuma restrição na distribuição de x ou x,
apenas que E/xJ e <T sejam finitas e não-correlacionadas.

Os cálculos do MCNP são normalizados com relação às partículas incidentes e são
impressos na saída do programa juntamente com um segundo número R, conhecido como
erro relativo estimado (ou coeficiente de variação de Pearson) definido como uma
estimativa do desvio padrão Sp dividido pelo valor estimado da média amostrai x :

ç
R = -Jk.
Combinando-se as equações (4), (5) e (7), R pode ser escrito:

(9)
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R=

1

x-

-1

Z .v

-,

(10)

O teorema do limite central estabelece que, com N tendendo para o infinito, há 68%
de probabilidade de que o verdadeiro resultado esteja no limite de x (1 ± R) e uma
probabilidade de 95% no limite de x (1 ± 2R). É extremamente importante notar que essas
afirmações de confiança referem-se apenas à precisão da avaliação do próprio método
Monte Cario e não à precisão de resultados comparados com os verdadeiros valores físicos.
Uma afirmação quanto à precisão requer uma análise detalhada da incerteza nos dados
físicos, de modelagem, técnicas de amostragem, aproximações, etc, usadas na avaliação
(BR1ESMEITER, 1997).

A Tabela 1 define a qualidade da contagem para várias faixas de intervalo de
valores de R.

Tabela 1 - Interpretação do erro relativo R (BRIESMEITER, 1997)
Faixa de R

Qualidade da Contagem

0,5 a 1,0

Não significativo

0,2 a 0,5

Pouco significativo

0,1 a 0,2

Questionável

<0,l

Geralmente confiável

<0,05

Geralmente confiável para detectores
pontuais

Deve-se observar que Sp

é proporcional a \I4N ', daí, quanto maior for o valor de

N (número de histórias), menor se tornará a variação inerente dos valores de energia (Sp )
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e, conseqúentemente, menor o R (maior a precisão dos resultados). Outros fatores também
podem afetar a precisão dos resultados, como o tipo de cálculo, ou seja, a contagem, o uso
de técnicas de redução de variância e o uso de cálculos adjuntos. Contudo estes dois
últimos fatores citados não serão usados, pois as variações no valor de R só serão alteradas
se acontecer mudanças no número de histórias, isto é, quando o número de partículas
simuladas no programa for alterado (BRIESMEITER, 1997).

Uma vez que as aberrações cromossômicas induzidas in vitro pelo

99m

Tc (fonte a

ser empregada) tenham sido contabilizadas, simular-se-ão as condições de irradiação no
sentido de se obter o valor da energia absorvida por unidade de desintegração.
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3.

MATERIAL E MÉTODOS

O método consiste em irradiar amostras de sangue humano com diferentes
atividades de

99m

Tc, utilizando microesferas de albumina de soro humano (HSAM)

marcadas com "'"Tc, possibilitando estudar os efeitos citogenéticos em função das
atividades administradas. O rendimento de marcação das microesferas com tecnecio foi da
ordem de 100%, ficando estáveis após a adição do TcO4~(99mTc na forma de pertecnetato)
(ROBINSON et ai, 1997). Esta etapa do trabalho foi desenvolvida no Laboratório de
Química e Biofísica de Traçadores da Faculdade de Medicina Xavier Bichat

-

Universidade Paris 7 {Laboraloire de Chimie et Biophysique des Traceurs de Ia Faculte de
Médecine Xavier Bichat). A partir daí, colocando-se parâmetros de entrada e simulando as
condições de irradiação //; vivo utilizando esferas marcadas com 99mTc, por meio do código
MCNP 4C, para obter as energias depositadas por elétrons e fótons, com intuito de
finalmente, obter-se a curva dose-resposta.

3.1

Irradiação de sangue pelo 99mTc, in viíro
As microesferas de albumina de soro humano, marcadas com 99mTc (99mTc-HSAM)

constituem a fonte de irradiação O sangue humano de doador saudável foi coletado (40
mL) e distribuído em amostras de 5 mL, colocadas em tubos de ensaio de vidro (7 mL) e
irradiadas com cerca de 2 x IO5 microesferas marcadas com 99mTc. Estas amostras foram
preparadas com atividades de 0, 17, 32, 141, 296 e 340 MBq de 99mTc. As amostras foram
incubadas por 3 horas a 37 °C, sob agitação suave. Após o período de incubação, as
microesferas compostas de

99m

Tc-HSAM foram retiradas por sedimentação (CRISTY et

ai, 1987) e as atividades residuais foram computadas. O teste da distribuição de Poisson (u
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teste) foi usado para avaliar a homogeneidade e a aleatoriedade do modelo de irradiação ///
viíro.

3.2

Doador saudável
Segundo LISBOA (1989) para que uma pessoa seja um doador saudável deve ser

selecionada por meio de exame médico, entrevista e exame físico. Critérios estes também
estabelecidos pelo Laboratório de Química e Biofísica de Traçadores da Faculdade de
Medicina Xavier Bichat - Universidade Paris 7.

A coleta de sangue de um candidato à doação, obrigatoriamente, segundo LISBOA
(1989) é precedido por exame médico e inclui:

>• Interrogatório clínico orientado mais especialmente para a eliminação de
afecções que contra-indicam a coleta e para descartar aqueles candidatos
possivelmente portadores de doenças transmissíveis.
> Exame clínico, compreendendo principalmente avaliação do estado geral do
candidato, medida da tensão arterial, ausculta cardíaca e pulmonar.

Na coleta sanguínea, segundo LISBOA (1989), o candidato a doador realiza os
seguintes exames laboratoriais:
~y Dosagem de hemoglobina ou determinação do hematócrito.
> Reação

sorológica

para

sífilis

(VRDL);

se

possível,

também

imunofluorescência.
> Pesquisa do antígeno Austrália (HBsAg) ou antígeno de superfície da hepatite
B, por meio de radioimunoensaio ou ELISA. A hemaglutinação também é
usada, embora tenha menor sensibilidade. Para hepatite não-A não-B, realizar
dosagens das transaminases.
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V Pesquisa para doença de Chagas, por hemaglutinação, imunofluorescência,
ELISA ou Machado-Guerrreiro. Nas zonas não endémicas, a realização de três
técnicas diferentes é a conduta mais segura.
'ir Nas regiões endémicas para malária, deve ser realizada a pesquisa para o
Plasmodium

pelas

técnicas

da

gota

espessa,

do

esfregaço

e

da

imunofluorescência.
>• Determinação do grupo sanguíneo do doador, que deve compreender.
a) Determinação de grupo no sistema ABO pelo estudo dos antígenos
globulares através de soros-testes e das aglutininas sérias por meio de
glóbulos-teste.
b) Determinação de grupo no sistema Rhesus, de maneira tal que os sangues
identificados com Rhesus-negativos estejam desprovidos dos antígenos D,
CeE.

Os seguintes parâmetros são importantes para uma primeira avaliação do candidato
à doação de sangue a caráter de exame físico de acordo com LISBOA (1989):

> Peso corporal - deve ser igual ou superior a 50 quilos. Quando houver
desproporção peso/altura, o candidato deverá ser rejeitado.
> Temperatura - a temperatura axilar deverá ser menor ou igual a 37 °C.
> Pulso - os pulsos radiais deverão ser contados durante 30 segundos. O
candidato deverá ser rejeitado quando apresentar acima de 100 b.p.m e abaixo
de 50 b.p.m.
> Pressão arterial - o candidato deverá ser rejeitado se apresentar tensão arterial
sistólica superior 180 mm Hg e inferior a 100 mm Hg e se apresentar tensão
arterial diastólica superior a 110 mm Hg e inferior a 60 mm Hg. Também não
deverá ser aceito nos casos de acentuada convergência ou divergência
tensionais.
'r- Lesões de pele - lesões com acne, psoríase, etc, necessariamente não
incapacitam para a doação de sangue, a não ser que estejam localizadas na área
da punção venosa. Tatuagens e acupuntura incapacitam o candidato por doze
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meses. Alguns autores colocam na mesma situação pessoas que perfuram os
lóbulos das orelhas para colocação de adornos.
> Aparência geral - se o candidato aparentar estar doente ou sob influência de
drogas ou álcool,

ou estiver

excessivamente

nervoso,

será

rejeitado

temporariamente.
'r- Hemoglobina - a dosagem de hemoglobina não deverá ser menor do que 12 g%
para homens, nem menor do que 11,8 g% para mulheres. Quando houver
anemia, será interessante tentar identificar a causa e aconselhar o candidato
sobre a melhor maneira de como deverá proceder.
V- Intervalo - deverá ser de três meses para homens e de quatro meses para
mulheres, entre cada doação de sangue.
>* Idade - o candidato deverá ter entre 18 e 60 anos de idade Para o limite
máximo de idade, o candidato deverá ser avaliado mais cuidadosamente pelo
médico. Abaixo do limite mínimo de idade, o candidato deverá ter
consentimento, por escrito, dos pais, tutores ou responsáveis.
> Condições especiais - o candidato cujo trabalho exija atenção constante
(trabalho em andaimes, com serras elétricas, com alta tensão, etc), após doação
deverá ser afastado do serviço por 24 horas. Pessoal de vôo, pára-quedistas e
mergulhadores, após a doação deverão ser afastados do serviço por 72 horas.

A anamnése deve ser rápida, porém cuidadosa. De acordo com LISBOA (1989)
será realizada a história médica do candidato da seguinte forma:
'r Gravidez - a candidata está apta a doar sangue seis meses após o parto. Nos
casos de abortamento, a mesma estará apta três meses após o parto Em ambos
os casos, deverá haver avaliação médica mais acurada. Está vetada a doação de
sangue durante a gravidez.
> Cirurgias - as grandes cirurgias incapacitam o candidato por seis meses. As
pequenas cirurgias, como redução de fratura fechada, cura de hérnia,
hemorroidectonia, amigdalectomia, remoção de cistos pilonidal, pequenas
intervenções ginecológicas, incapacitam até que o candidato esteja recuperado,

40

a critério do médico. Para as extrações dentárias, o período de incapacitação é
cerca de três a quatros dias.
Perda de peso - perda de peso inexplicável pode ser devida à doença grave. O
candidato deverá ser melhor examinado e o médico decidirá quanto à rejeição
ou não.
Doenças - a presença de doença crónica, que possibilite risco de vida ou
incapacitação física (hepática, renal, cardíaca, pancreática, neoplásica maligna),
bem como colagenoses, epilepsia, etc, deverá ser causa de rejeição definitiva.
Atualmente, com o advento da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (AIDS
ou SIDA), a história médica deverá ser tratada com redobrado cuidado.
Nos casos de mononucleose infecciosa, brucelose, virose Epstein-Barr (VEB) e
citoomegalovirus (CVM), deverá haver avaliação mais aprofundada por parte
do médico.
Icterícia, em não se sabendo a etiologia, ou mesmo que haja dúvida sobre a
mesma, incapacita o candidato definitivamente.
Contato direto e permanente com paciente que esteja com hepatite incapacita o
candidato por seis meses.
Nos casos de manifestação alérgica ativa (rinite, urticária, eczema, alergia
alimentar), a rejeição será provisória.
Asma brônquica incapacita definitivamente.
Candidatos provenientes de zona endémica para paludismo, serão considerados
inaptos por dois anos; poderão doar sangue após este período, caso estejam
assintomáticos. Aqueles que sofreram, comprovadamente, a doença, estarão
excluídos definitivamente.
Úlcera péptica, incapacita temporariamente.
Para aqueles que têm tendência a sangramentos prolongada rejeição será
definitiva
Catamênios: a candidata estará apta uma semana antes e uma semana depois do
período menstrual.
Vacinações contra poliomielite, febre tifóide, tétano, difteria, febre amarela,
varíola, sarampo e meningite, incapacitam por quinze dias.
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>• Vacinação anti-rábica, incapacita para a doação de sangue pelo período de doze
meses.
> Caso tenham recebido transfusão de sangue e ou hemoderivados, são
considerados inaptos por doze meses.

Segundo LISBOA (1989), os candidatos à doação que tomam medicamentos tais
como:
> Penicilina e antibióticos de largo espectro, o candidato somente estará apto após
um mês do término do tratamento.
'r- Metildopa. seu uso torna o candidato inapto para a doação de sangue por um
período de seis meses.

Os candidatos cujo sangue poderá vir a ser utilizado para preparar concentrado de
plaquetas, não deverão estar fazendo uso das seguintes drogas nos últimos oitos dias de
acordo com LISBOA (1989):

> Agentes anti-inflamatórios, como aspirina, corticosteróides e outros nãoesteróides.
'r Inibidores

da

fosfodiesteráse,

como

metil-xantinas

(teofilina,

cafeína,

aminofilina, papaverina) e Dipiridamol.
~r Antibióticos e agentes anti-parasitáríos, como carbenicilina e antibióticos
correlacionados, nitrofurantoinas hidróxicloroquina e cloroquina.
> Tranquilizantes e antipsicóticos, como as fenotiazinas e antidepressivos
tricíclicos.
r- Outros, como etanol, heparina, furosemide, anti-histamínicos, clofibrate,
metisergida, reserpina e dextrans.
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3.3

Cultura de linfócitos
A metodologia para o cultivo de linfócitos foi a originalmente descrita por

KRIPPALHNE

(1955)

e posteriormente

aperfeiçoada

(NOWELL et ai,

1958;

MOORHEAD, 1960; BEIGUEMAN, 1982). Esta metodologia, baseada na citogenética
clássica, também é a recomendada pela IAEA (1986), onde são informadas todas as etapas
e ferramentas necessárias ao seu estabelecimento, tais como: meio de cultura adequado,
estimulante dos linfócitos, soro bovino fetal e soluções para ajuste de pH. Essa etapa foi
realizada no Laboratório de Química e Biofísica de Traçadores da Faculdade de Medicina
Xavier Bichat - Universidade Paris 7.

3.3.1

Escolha do meio de cultura
O meio de cultura age como solução nutritiva em cultivos de células. No caso dos

linfócitos, foi utilizado o RPMI 1640, que é recomendado pela IAEA (1986) onde favorece
a diminuição do tempo de cultivo. Neste trabalho, foram utilizados 4 mL de meio RPMI
1640 com "HEPES", dispostos em vidraria do tipo âmbar, para minimizar a interferência
da luz. A composição do RPMI 1640 com "HEPES" é apresentada na Tabela 2, a seguir,
de acordo com informações em CULTILAB (2001).
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Tabela 2 - Composição do RPMI 1640 com "HEPES"'
PRODUTOS
tis Inorgânicos

Aminoácidos

Vitaminas

ros Componentes

COMPONENTES

CONCENTRAÇÃO (mg/L)

Ca(NO,)2.4H2O

100

KC1

400

MgSO4.7H2O

100

NaCl

6,00

NaHCOj

2000

Na2IIPO4

800

L-arginina.HCl

200

L-asparagina.HiO

50

Ácido L-aspártico

20

L-cistina

50

Ácido L-glutâmico

20

L-glutamina

300

Glicina

10

L-histidina.IICl.HjO

15

L-hidroxiprolina

20

L-isoleucina

50

L-leucina

50

L-lisina.HCl

40

L-metionina

15

1 ,-lenilalanina

15

L-serina

30

l.-valina

20

L-treonina

20

Biotina

0,2

Pantotenato de cálcio

0,25

Cloreto de colina

3

Ácido tblico

1

Inositol

35

Nicotinamida

1

Ácido p-aminoben/óico

1

Piridoxina.HCl

1

Riboflavina

0,2

Tiamina.l 1C1

I

Vitamina B12

0,005

Glicose

2000

Glutationa

1

Vennelho de fenol

5

'Conforme recomendação em CULTILAB (2001)
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3.3.2

Fitohemaglutinina

Na estimulação dos linfócitos, para que os mesmos saiam da fase Go da interfase e
entrem em divisão celular, foi utilizado a fitohemaglutinina (0,1 mL) de acordo com a
1AEA(1986).

3.3.3

Soro bovino fetal

Como aditivo nutricional, durante o cultivo celular, optou-se pela utilização do soro
da CULTILAB, cuja composição é apresentada na Tabela 3 (CULTILAB, 2001), a seguir,
numa proporção de 20% na cultura, ou seja, a quantidade utilizada foi de 1 mL.

Tabela 3 - Composição do soro bovino fetal1
Soro Bovino Fetal

Concentração

Proteinas Totais

3,5 g%

Albumina

1,8 g/dl

e-1 Globulina

0,1 g/dl

e-2 Globulina

1,3 g/dl

B - Globulina

0,3 g/dl

Glicose

66 mg/dl

Ureia

36 mg/dl

Creatinina

2,9 mg/dl

Hemoglobina

<10mg%

pH (25°C)

7,2

'Conforme recomendação em CULTILAB (2001)
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3.4

Incubação da cultura
Conforme recomendação da Agência Internacional de Energia Atómica (IAEA,

1986), as culturas foram incubadas em estufas, sob dióxido de carbono, a 37 °C, durante 48
horas.

3.5

Retirada da cultura
Decorrido o tempo de incubação, adicionou-se "Colcemid" ao material o qual foi

incubado por mais duas horas. Este alcalóide extraído do cólquico, deriva da planta
Co/chi um autumnale, da família Liliaceae. Ele atua como um potente bloqueador da
divisão celular, a nível dos microtúbulos do fuso mitótico, proporcionando o acúmulo de
células e em metáfases (CULTILAB, 2001). Neste intervalo, foi preparada uma solução de
cloreto de potássio, que é hipotônica numa concentração de 0,075 M, a qual foi mantida
em estufa a 37 °C para que todo o material da cultura se mantivesse na mesma
temperatura. A solução (0,56 g de KCI dissolvidas em 100 mL de água desionizada) foi
utilizada para proporcionar o rompimento das membranas e a liberação do material
genético. Após bloqueio da divisão celular, o material foi centrifugado a 1500 rpm durante
6 minutos, e o sobrenadante descartado. Em seguida, foram adicionados 5 mL de solução
de KCI e o material foi deixado em repouso por 15 minutos na estufa Após este tempo, foi
acrescentada a solução fixadora (mistura de ácido acético e metanol, de 1:4 v/v),
empregada para manter as estruturas celulares íntegras e fixadas. O material foi novamente
centrifugado (nas mesmas condições), o sobrenadante desprezado e a solução fixadora
adicionada, ficando o material em repouso por 30 minutos. Por fim, foram feitas
centrifugações até que um material livre de impurezas fosse obtido. O precipitado foi
ressuspenso em solução fixadora até perfazer um volume de 1 mL para possibilitar a
confecção das lâminas (IAEA,1986).
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3.6

Confecção das lâminas
As lâminas foram confeccionadas seguindo a técnica de gotejamento; elas foram

dispostas horizontalmente e colocadas para secagem à temperatura ambiente. Depois de
prontas, as lâminas foram colocadas em estufa a 37 °C, durante 8 dias (ou a 70 °C por 2
dias), para envelhecer, proporcionando metáfases em condições mais adequadas de serem
analisadas. A Figura 11 apresenta o diagrama das etapas do preparo das lâminas.

Acrescentar 1 mL de Fixador

V
Homogeneizar

Pingar 2 gotas sobre
Lâmina Seca

Secar ao ar livre
(Temperatura ambiente)

Figura 11 - Diagrama do preparo das lâminas
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3.7

Coloração
A coloração

hematológica

simples (Giemsa)

foi

utilizada

nas

primeiras

observações, que serviram para constatar se as metáfases estavam em condições de análise.
Esta coloração é resultante de uma mistura de 12 mL de tampão fosfato (pH 6,8) e 0,5 mL
do corante fluorescente Giemsa (IAEA,1986). A Figura 12 apresenta o diagrama das etapas
da coloração. A lâmina foi então lavada em tampão fosfato e corada pelo Giemsa. Por fim
o material foi lavado em água corrente para retirar o excesso de coloração e iniciar a
interpretação ao microscópico óptico.

LAMINA COM MATERIAL

Colocar em suporte (horizontalmente)
para coloração
r
Cobrir com corante
GIEMSA
5 minutos
1r

Lavar em água
corrente
r
Secar ao ar livre
(Temperatura ambiente)

Figura 12 - Diagrama da coloração das lâminas
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3.8

Interpretação microscópica
As lâminas levadas ao microscópico óptico foram observadas através da objetiva de

imersão, em aumento de 1000 vezes, visando avaliar a frequência de aberrações
cromossômicas instáveis em cada metáfase. Cada lâmina passou inicialmente por uma
análise preliminar em sua área total, sendo em seguida submetida a uma "varredura" para
definir as metáfases analisáveis e possibilitar que as mesmas fossem demarcadas. As
células em boas condições foram avaliadas para contabilização da presença ou não de
aberrações cromossômicas instáveis.

Na Figura 13, a seguir, segundo VOISIN et ai. (1999) podem ser observados os
cromossomos de uma célula em metáfase evidenciando a presença de aberrações
cromossômicas instáveis dos tipos dicêntricos e fragmentos.

Dicêntricos

Fragmentos

Figura 13 - Aberrações cromossômicas instáveis (VOISIN et ai., 1999)
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3.9

Aberrações cromossômicas instáveis
A contagem das aberrações cromossômicas instáveis foi realizada utilizando

amostras de sangue (controle e irradiadas) em função das atividades utilizadas, como
anteriormente descrito. As aberrações cromossômicas instáveis (dicêntricos, anéis, e
excesso de fragmentos acêntricos) foram contadas apenas em células durante as suas
primeiras mitoses em cultivo e as suas frequências (número de aberrações por linfócitos)
foram calculadas.

3.10

Cálculo da dose com o código MCNP 4C

A avaliação da energia depositada por desintegração foi simulada por meio do
código MCNP 4C - Monte Cario N-Particles (BRIESMEITER, 1997), considerando-se
que a atividade foi uniformemente distribuída por todo o sangue contido na geometria
específica no trabalho, através de aproximadamente 5 cm3 de sangue, no tubo. Os espectros
de energia do elétron e do fóton de 99mTc (WEBER et ai, 1989) foram inseridos no código
do MCNP 4C. Ainda, para a composição de sangue no tecido mole, foi utilizada a sugestão
de CRISTY e ECKERMAN (1987).
Por meio da contagem das aberrações cromossômicas induzidas pelo

99m

Tc, in

vitro, foi avaliada a correspondência entre a atividade e a frequência das aberrações. A
partir daí, com o auxílio do código MCNP 4C, foram simuladas as condições de irradiação
in vivo utilizando esferas marcadas com

99m

Tc, para, finalmente, obter-se a curva dose-

resposta.

Um arranjo simples que representava o sistema usado para a irradiação do sangue
foi implementado na avaliação da dose absorvida nos linfócitos, utilizando a simulação
com modelo de transporte de elétrons e fótons. Com este modelo, procurou-se relacionar o
número de aberrações ocorridas com as doses calculadas. Para tanto, foram definidos
parâmetros de entrada do código, como geometria do sistema, densidade das esferas e
tempo de irradiação, dentre outros, calculando-se a dose absorvida para, posteriormente,
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correlacionar os valores obtidos com as frequências das aberrações cromossômicas
observadas experimentalmente. Uma vez contabilizadas as aberrações cromossômicas
induzidas in vilro pelo 99mTc (fonte utilizada), foram simuladas as condições de irradiação
no sentido de obter o valor da energia absorvida por unidade de desintegração.

3.11

Entrada do MCNP 4C
Os itens a seguir facilitam o entendimento da entrada do código MCNP 4C, a qual

se encontra exemplificada no apêndice. A entrada é dividida em três partes: a primeira
apresenta as regiões e os respectivos materiais que compõem a geometria do modelo físico,
definido pelas intercessões e uniões de superfícies; a segunda entrada apresenta as
superfícies usadas no modelo e a terceira descreve todos os parâmetros físicos utilizados
para a simulação.

3.11.1 Descrição das regiões envolvidas

O código MCN? 4C foi utilizado para simular o transporte de elétrons e fótons,
cuja geometria utilizada para este trabalho está representada na Figura 14. O tubo de ensaio
possui a composição do vidro e o restante do material do problema é preenchido com ar. A
geometria usada nesta pesquisa é a de um tubo teste dividido em varias regiões. Contudo,
para a estimativa da taxa de dose, as regiões de maior interesse são as regiões 1 e 2, que
possuem o sangue e as microesferas de albumina. A região 1 é representada por um
cilindro e a região 2 pela metade de uma esfera. Na Tabela 4, encontram-se os dados do
tubo de ensaio usados nas simulações. No Apêndice encontram-se descritas as regiões para
o tubo teste.
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OD •= 0.6 cm
i D - O . S trn

t
9 2 cm
V - 6 74 cm

t •
0.6 cm

!

V • 0.262 cm*

Figura 14 - Modelo geométrico representando o tubo de ensaio
com as regiões de interesse

Tabela 4 - Dados de entrada do MCNP 4C: valores e unidades
TUBO TESTE

VALORES E UNIDADES

Diâmetro interno

0,5 cm

Diâmetro externo

0,6 cm

Altura da Região 1

8,58 cm

Altura da Região 2

0,6 cm

Altura Total

9,8 cm

Volume da Região 1

6,74 cm3

Volume da Região 2

0,262 cm3
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3.11.2 Descrição dos materiais envolvidos
Neste trabalho, os materiais modelados são identificados da seguinte forma:
•

Material 1: Simulação do tecido mole

•

Material 2: O vidro

•

Material 3: Referente ao ar

3.11.3 Descrição das densidades (g.cm 3 ) dos materiais

A Tabela 5 apresenta a composição elementar e a densidade dos materiais
modelados.

Tabela 5 - Composição elementar e a densidades dos materiais modelados1
ELEMENTO

TECIDO MOLE

VIDRO 2

H
C
N
0
Na
Mg
Si
P

10,45
22.66
2,49
63.52
0,112
0.013
0,030
0.134
0.204
0,133
0.208
0.024
0.005
0,003
0.001
0,001

14.3

s

Cl
K
Ca
Cr
Fe
Ni
Zn
Rb
Zr
Ar
Densidade (g/cm 3 ):

1

1,04
2
(WEBER et ai., 1989); Porcentagem/Peso

53.5
2,82

AR 2
0.013
78,08
20.94

37.6

0.33

0,92

0.93
0,001293
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3.11.4 Descrição das superfícies utilizadas na geometria

A geometria do tubo teste foi dividida em várias superfícies para caracterizar a
forma da mesma, através de intercessões de planos, esferas, cilindros, etc.

Assim, como o segundo bloco descreve a geometria do sistema estudado através de
superfícies geométricas básicas, utilizaram-se planos paralelos aos planos xy e três esferas,
a saber:

•

Plano 1 - base superior comum para os dois cilindros (interno e externo).

•

Plano 2 - base inferior do cilindro menor altura com altura 8,58 cm.

•

Plano 3 - base inferior do cilindro maior com altura de 9,2 cm.

•

Cilindro de raio 0,5 cm.

•

Cilindro de raio 0,6 cm.

•

Semi-esfera de raio 0,5 cm.

•

Semi-esfera de raio 0,6 cm.

•

Esfera de 50 cm de raio empregada para levar em consideração a radiação
retroespalhada no ar.

As equações das superfícies modeladas estão apresentadas na Tabela 6, a seguir.

Tabela 6 - Equações superficiais e entradas no código
Superfície
PI
P2
P3
SI
S2
S3
Cl
C2

Tipo

Descrição

Equação

Plano

Normal ao eixo Z

Z=0

Plano

Normal ao eixo Z

Z - 8,58 = 0

Plano

Normal ao eixo Z

Z - 9,2 = 0
2

Esfera

Centrada na origem

X + Y 2 + Z 2 - 0,52 = 0

Esfera

Centrada na origem

X 2 + Y2 + Z 2 - 0,62 = 0

Esfera

Centrada na origem

X 2 + Y2 + Z 2 - 502 = 0

Cilindro

Em eixo Z

Y 2 + Z 2 - 0,52 = 0

Cilindro

Em eixo Z

Y2 + Z 2 - 0,62 = 0
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3.11.5 Descrição dos parâmetros de superfície e região de importância (imp:)
em função da fonte envolvida
No presente trabalho utilizou-se a IMP: p, pois a fonte usada é o 99mTc, e possui
emissão de fótons e de elétrons.

A terceira e última parte da entrada do código informa os parâmetros relativos à
fonte radioativa: espectro de energias, partículas emitidas, posição espacial e sua
distribuição dentro do tubo teste que contém o sangue e as esferas de albumina, modelo de
transporte usado e história de cada partícula. Nessa parte da entrada do código, encontramse também as especificações do material envolvido no problema geométrico (Apêndice 1).

3.12

Saída do MCNP 4C
A saída do MCNP 4C informa a energia depositada pelos elétrons e fótons (MeV)

em cada região bem como o erro relativo estimado (R). A geometria da fonte simulada
consiste de duas regiões, como informado anteriormente: região 1 representando um
cilindro, e região 2 representando uma semi-esfera.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1

Estimativas de doses de radiação

Na Tabela 7 são apresentados os valores das energias depositadas por elétrons e
fótons (MeV) emitidos, por unidade de volume, em cada região de interesse definida
anteriormente, bem como os coeficientes de Pearson (/?), admitidos confiáveis quando
resultam em valores inferiores a 0,05.

Tabela 7 - Energias depositadas pelos elétrons e fótons
REGIÕES1 VOLUME2 ENERGIA ELÉTRON
3

ENERGIA FÓTON

R

(cm )

(MeV)

(MeV)

1

6,74

1,22. IO"2

2,52. IO"3

0,0019

2

0,262

4,75. IO"4

7,51. IO"5

0,0104

'Região 1 e região 2 são as regiões de interesse respectivamente constituídas das microesferas de albumina e
do sangue dentro do tubo teste; 2Volumc das regiões de interesse utilizado para a estimativa da dose.

Com os valores da energia depositada, estima-se a dose absorvida por elétrons e
fótons, por meio da seguinte relação:

E

E
- =—
m

p.v

dl)
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(12)

—
p.V
onde.
K = Energia depositada por elétron e por fóton (MeV)
p= Densidade do material envolvido no problema geométrico (g.cm3).
V= Volume da região considerada (cm3).

Assim, com esta relação são encontrados os valores estimados das doses das radiações
da ordem de 3,4 x 10~13 Gy/desintegração para elétrons e 5,5 x IO'14 Gy/desintegração para
fótons. Os erros nas doses calculadas foram menores do que 2% em todos os casos, e estão
apresentados na Tabela 8.

Tabela 8 - Doses calculadas nas regiões de interesse
REGIÕES1

VOLUME2

DOSE ELÉTRON

DOSE FOTON

(Gy/des)

(Gy/des)

3

(cm )
1

6,74

2
1

13

5,52. IO"14

0,0019

13

14

0,0104

3,41. IO"

0,262

R

3,41. IO"

4,23. IO"

Região 1 e região 2 são as regiões de interesse, constituídas das microesferas de albumina e do sangue dentro

do tubo teste; 2 Volume das regiões de interesse utilizado para a estimativa da dose.

O número de desintegrações é calculado através da fórmula da atividade para um
tempo de irradiação de 3 horas. A fórmula para o cálculo do número de desintegrações se
apresenta da seguinte forma:
T

Ni=jA0.e\dt=

J.W.60

\A0.e\dt

(13)
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Sendo:
A',

Número total de desintegrações.

Af> = Atividade administrada no trabalho de pesquisa (Bq).
X = 1,91.10'V Constante de decaimento do 99mTc (s 1 ).
'J).j = Tempo de meia-vida para o 99mTc (Ti 2 = 6,02 h).
'!'= Tempo de incubação (s).

Somando-se as contribuições das doses devidas a elétrons e fótons, utilizando a
equação abaixo (Equação 14) obtém-se a dose total (Gy).

Dose Total (Gy)

(Doseelétrom (Gy/des) i Dosefólons (Gy/des)) x N,

(14)

Neste caso, o valor obtido foi da ordem de 4,0 x IO"13 Gy.

A Tabela 9 apresenta as doses calculadas em função das várias atividades
administradas neste experimento.

Tabela 9 - Doses de radiações calculadas em células
ATIVIDADE (MBq)

DOSE (Gy)

17
32

0,0610
0,1129

141

0,4987

296

0,9580

340

1,2402
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4.2

Aberrações cromossômicas

A Tabela 10 relaciona as frequências de aberrações cromossômicas instáveis com
as contagens de células em função da dose resultante da irradiação do sangue in vitro com
microesferas marcadas com 99mTc. Os valores das contagens de células e as frequências de
aberrações foram determinados pelo Laboratório de Química e Biofísica de Traçadores da
Faculdade de Medicina Xavier Bichat - Universidade Paris 7 (AMARAL et ai., 2001).

Tabela 10 - Frequência de aberrações de acordo com as contagens de células,
atividades administradas e doses
ATIVIDADE
(MBq)
0

DOSE
(Gy)
0

CONTAGENS
DE CÉLULAS
2500

FREQUÊNCIA DE ABERRAÇÕES
CROMOSSÔMICAS INSTÁVEIS
0,0008

17

0,0610

1000

0,002

32

0,1129

500

0,008

141

0,4987

425

0,0212

296

0,9580

800

0,0537

340

1,2402

711

0,1195

O método dos mínimos quadrados foi utilizado para adequar uma curva de
calibração, na ordem para maximizar a probabilidade de observações cromossômicas
espontâneas (IAEA,

1986). Na prioridade estabelecida deste trabalho, os fatores

importantes foram escolhidos em razão das aberrações cromossômicas espontâneas.
Contudo, usando um critério de convergência de IO"4, foi obtida uma curva polinomial do
segundo grau, correlacionando a dose estimada com a resposta ou efeito observado
(frequência de aberrações cromossômicas instáveis).
Y = (8,99 ± 2,06) x 10"4 + (1,24 ± 0,62) x 10"2 D + (5,67 ± 0,64) x 10"2 D2

Onde Y é a frequência de aberrações cromossômicas e D é a dose em gray.

(15)
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A análise da curva de dose versus efeito demonstra uma resposta linear-quadrática
das aberrações cromossômicas instáveis. O número de aberrações cromossômicas instáveis
espontâneas foi assumido como sendo aquele publicado por LLOYD et ai. (1984), ou seja,
8,99 x IO"4. Nesta equação, os coeficientes são apresentados com 95% de limites de
confiança. O coeficiente de correlação é de 0,9389.

Esta equação possui boa concordância com a obtida por LLOYD et ai. (1986), a
saber:
Y = 0,001+0,0164 D+ 0,0493 D2

(16)

Para obtenção desta equação, amostras de sangue periférico foram irradiadas com
60

Co seguido da quantificação de dicêntricos, utilizando o mesmo protocolo sugerido pela

1AEA(IAEA, 1986).

Estudos recentes discutem o emprego da dosimetria biológica ou biodosimetria
como primeiro passo na triagem médica de indivíduos expostos à radiação ionizante,
utilizando a Equação 16 (LLOYD et ai., 2000). Normalmente, um dos parâmetros críticos
dessa metodologia é o grande número de contagens necessárias para uma boa avaliação
estatística. Entretanto, nesse mesmo trabalho, LLOYD et ai (2000) propõem critérios nos
quais a quantificação de apenas 20 metáfases é suficiente para uma primeira avaliação da
gravidade do acidente envolvendo irradiação total do corpo humano.
A Figura 15 apresenta o resultado ajustado da curva de calibração para 99mTc obtida
como resultado da aplicação do método de Monte Cario, onde a incerteza associada a cada
valor de frequência de aberração cromossômica corresponde a 2a (a é o desvio padrão).

No presente estudo, para as simulações das interações da radiação ionizante com o
sangue, foi utilizada a composição elementar do tecido mole, na qual o ferro apresenta-se
numa concentração de 0,005 g.cm"3. Entretanto, na realidade, este elemento de grande
importância funcional encontra-se no sangue numa concentração 10 vezes superior àquela
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observada para o tecido mole. Assim, foram realizadas novas simulações alterando-se o
valor relativo à concentração de ferro existente no tecido mole, por aquela determinada no
sangue. Os demais parâmetros físicos foram mantidos e uma nova simulação foi
implementada. Os resultados obtidos nesta nova simulação foram idênticos aos
anteriormente encontrados. Neste caso, foi possível demonstrar que a diferença entre a
concentração de ferro no tecido mole e no sangue não influenciam os resultados
apresentados na equação dose versus efeito biológico.

• Ponto da experiência
— Curva ajustada
•o
«

"O

.2
*3
s
:3
O"

0.50

1.00

1.50

Dose (Gy)
Figura 15 - Frequência de aberrações cromossômicas instáveis versus dose absorvida
calculada - resultados observados (apresentando 95% dos intervalos de incerteza)

Criar um modelo para reproduzir in vitro uma irradiação homogénea de linfócitos,
in vivo, pelo tecnécio, não é uma tarefa simples. O 99mTc na forma de pertecnetato (TcO'4),
fica heterogeneamente distribuído no sangue e a contribuição da dose de elétrons para
células individuais pode ser completamente variável. Assim, procurou-se utilizar
microesferas de albumina (HSAM) como suporte para o

99m

Tc com o objetivo de obter

uma irradiação homogénea //; vitro do sangue, através de agitação leve da amostra. Estudos
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prévios demonstraram que o rendimento da marcação das microesferas com tecnecio é da
ordem de 100%, ficando estáveis depois da adição do TcO"4 (ROBINSON et ai, 1997).

A contagem das aberrações cromossômicas instáveis de amostras de sangue
irradiado seguiu a lei de Poisson (com \x < 1,96). A irradiação homogénea nas amostras de
sangue foi o objetivo da agitação mecânica leve das amostras contendo

99n

Tc-HSAM.

Conseqtientemente, o modelo para o cálculo de dose foi simplificado. Em nosso sistema,
não foi fixada a geometria entre a fonte de radiação (99mTc-HSAM) e o alvo (linfócitos),
devido ao 99mTc-HSAM e aos linfócitos estarem em constante movimento.

Com a dose calculada por meio deste modelo é possível predizer, de maneira
razoável, os efeitos da radiação. Com base nos cálculos dos valores de u. na distribuição
aleatória, subentende-se que a atividade é uniformemente distribuída em todo o sangue no
tubo teste. Conseqúentemente, pode-se afirmar que as aberrações são distribuídas
aleatoriamente entre os linfócitos.

A

Tabela

11

apresenta

os

resultados

de

um

estudo

realizado

por

VENKATACHALAN et ai. (1999) da distribuição da frequência de aberrações
cromossômicas em função de diferentes doses de radiação gama com fonte de 60Co, a uma
taxa de dose de 0,75 Gy.min"1. A partir de uma amostra de 30 mL de sangue de um doador
sadio, diferentes alíquotas foram irradiadas de acordo com a metodologia recomendada
pela 1AEA (IAEA, 1986).
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Tabela 11 - Frequência de aberrações de acordo com as contagens de células de sangue
periférico resultante da irradiação com ^Co (0,75 Gy. min') * e comparação com os
resultados previstos pela equação 15.
DOSE

CÉLULAS

FREQUÊNCIA DE

FREQUÊNCIA DE

(Gy)

CONTADAS

DICÊNTRICOS1

DICÊNTRICOS2

0,00

5263

0,0010±0,0005

0,0009±0,0206

0,05

507

0,004±0,003

0,002±0,023

0,10

600

0,010±0,004

0,003±0,003

0,25

393

0,015±0,006

0,008±0,004

0,50

300

0,020±0,008

0,020+0,006

1,00

100

0,100±0,032

0,070±0,014

2,00

100

0,220±0,047

0,250±0,040

3,00

100

0,480±0,069

0,540±0,078

4,00

100

0,910±0,095

0,950±0,130

'(VENKATACHALAN et ai., 1999).

2

(Valores obtidos através da Equação 15)

Substituindo-se os valores de doses (Tabela 11) na equação resultante do modelo
proposto neste trabalho (Equação 15), pode-se verificar que as frequências de aberrações
cromossômicas previstas por esta equação estão de acordo com as verificadas
experimentalmente por VENKATACHALAN et ai. (1999)

Obviamente, o uso dessa equação dependerá da natureza do feixe de radiação, mais
precisamente do valor do LET. O emprego de códigos que permitem a simulação de
interações com a matéria de elétrons com energia inferior a 1 keV (limite de energia do
código MCNP 4C), é importante no sentido de se avaliar a parcela de contribuição desses
elétrons na relação dose versus frequência de aberrações cromossômicas.

A dosimetria biológica é de grande valor em casos de acidentes para a tomada de
decisões iniciais de equipes médicas sobre o tratamento de vítimas, o que foi comprovado
por RAMALHO et ai. (1988) estudando a avaliação da dose pelas análises citogenéticas do
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acidente de radiação em Goiana. Nesse trabalho, o autor salienta também a importância de
uma curva de calibração ajustada para a estimativa da dose.
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5. CONCLUSÕES

A simulação do fenómeno de irradiação de linfócitos do sangue periférico humano
pelo

99m

Tc, com o auxílio do código MCNP 4C, elimina erros adicionais oriundos do

emprego de fontes externas para obtenção da curva de dose versus frequência de
aberrações cromossômicas, em casos de exposição interna de radionuclídeos.

Nas simulações com utilização da concentração real de Fe no sangue humano (valor
dez vezes maior do que o da concentração do elemento no tecido mole) foram encontrados
valores de dose semelhantes aos antes obtidos utilizando-se a composição do tecido mole
como sendo a mesma do sangue. Isto evidencia que, apesar da diferença de concentração, o
uso da composição do tecido mole na simulação, revela resultados bastante próximos dos
obtidos com o tecido hematopoético, sendo, portanto, adequado para fins de estudos de
dosimetria interna.

A curva dose-resposta, obtida nesta pesquisa, pode ser empregada para avaliações
dos riscos associados à administração in vivo de radiofármacos marcados com
resultados enfatizam

99m

Tc. Os

a importância da utilização da dosimetria biológica como

metodologia complementar à dosimetria física em estudos sobre o controle de qualidade
em procedimentos envolvendo administração de radionuclídeos para fins diagnósticos e/ou
terapêuticos.
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APÊNDICE
EXEMPLO DA ENTRADA DO MCNP """Tc: MICROSPHERE PROBLEM, ELECTRONS
Parte I:

Material - Densidade - Regiões envolvidas
1
2
3
4
5
10
11

1
1
2
2
3
3
0

-1.04
-1.04
-0.92
-0.92
-0.001293
-0.001293

-2 3 -4
-3 -6
-1 3 4 -5
-3 6 -7
-1 2 ^t
-10(l:(-l 3 5):(-3 '7))
10

imp:e=l imp:p=l
imp:e=l imp:p=l
imp:e=l imp:p=l
imp:e=l imp:p=l
imp:e=l imp:p=l
imp:e=l imp:p=l
imp:e=0 imp:p=0

Parte II:
Geometria do Tubo Teste
1 pz 9.2
2 pz 8.58
3 pz 0.0
4cz0.5
5 cz 0.6
6 so 0.5
7 so 0.6
10 so 50.
Parte III:
Parâmetros Físicos
mode e p
sdef cel=d5 erg=d4 X=D1 Y=D2 Z=D3 PAR=3
SIl -0.5 0.5
SP1 0. 1.
SI2 -0.5 0.5

SP2O. I.
SI3-0.6 8.58
SP3 0. 1.
so 1 1 2
sp5 v 1 1
SI4 1 1.748E-03 2.173E-03 1.195E-01 1.375E-O1 1.377E-01 1.378E-01
1.401E-01 1.405E-O1 1.216E-01 1.396E-01 1.398E-01 1.400E-01
1.422E-01 1.487E-02 1.512E-O2 1.524E-02 1.547E-02 1.559E-02
1.755E-02 1.780E-02 1.790E-02 2.125E-03 2.538E-03 2.O1OE-O3
2.420H-03
SP4 d 9.160E-01 7.580E-02 8.840E-02 9.720E-03 6.320E-04 3.290E-04
1.940E-O3 3.740E-04 5.53OE-O3 9.340E-04 1.940E-04 5.920E-04
3.35OE-O4 1.230E-03 2.140E-03 1.640E-03 6.440E-03 2.430E-03
1.800E-O3 1.420E-03 2.490E-03 1.980E-02 8.370E-03 4.810E-02
2.070E-02
*flO8:p.e 1 2 3 4t
ml
HX)0.-0.10454 600O.-O.22663 7000. -0.02490 8000.-0.63525
11000. -0.00112 12000. -0.00013 14000. -0.00030 15000. -0.00134
16000. -0.00204 17000. -0.00133 19000. -0.00208 20000. -0.00024
26000. -0.0005 30000. -0.00003 37000. -0.00001 40000. -0.00001
m 2 5000. -0.0385 8000. -0.535 11000. -.0282 13000.-0.0116
14000. -0.376 19000. -0.0033
m3 1000. -0.0560 6000. -0.3675 7000. -0.0175 8000. -0.2725
I5000.-O.0935 20000.-O.191
phys:eO. 15 0 0 0 0 1. 1. 1. I.
phys:p().15OO
cut:ej 0.001 j J J
nps 2000000
prdmp j i j 2 j
print-98-162

