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Resumo: em Setembro de 1987 ocorreu em Goiânia o acidente radioativo com
o 137Cs, contaminando mais de 200 pessoas e levando 4 indivíduos a óbito. O
presente estudo teve por objetivo avaliar se a exposição ao 137Cs induziu alterações imunológicas na produção de auto-anticorpos contra células HEp2.
Os resultados não evidenciaram maior reatividade nos radioexpostos quando
comparados aos controles normais.
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á 20 anos, em 13 de Setembro de 1987, ocorreu em Goiânia o maior
acidente radioativo do hemisfério ocidental. Uma cápsula contendo
Césio 137 (137Cs), proveniente de uma unidade de radioterapia, foi violada expondo várias pessoas e levando 4 indivíduos a óbito (MALETSKOS;
LUSHBAUGH, 1991). Vinte pessoas apresentaram altas doses de contaminação e foram encaminhadas ao Hospital Geral de Goiânia (HGG). Catorze
vítimas foram transferidas para o Hospital Naval Marcílio Dias, na cidade do
Rio de Janeiro, por terem apresentado complicações graves no quadro clínico,
dos quais quatro radioexpostos foram a óbito por complicações da Síndrome
Aguda da Radiação (SAR) e um paciente teve seu antebraço amputado (VALVERDE, 1988).
As radiações ionizantes podem provocar fenômenos de naturezas diversas, tais como: fenômenos físicos pela ionização e excitação de átomos
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pela absorção de energia da radiação; fenômenos físico-químicos, por meio das ligações químicas das moléculas que são rompidas formando radicais livres; fenômenos químicos, quando os radicais livres altamente reativos se ligam a importantes
moléculas das células; e por fim, fenômenos bioquímicos e fisiológicos, capazes de
produzir alterações morfológicas e/ou funcionais (BIRAL, 2002). O efeito biológico
da radiação ionizante em ambiente celular é acentuado por moléculas de água que
sofrem radiohidrólise gerando radicais livres que interagem ou atacam outras moléculas, como o DNA, causando-lhe sérios danos como mutação e câncer (DA CRUZ et
al.,1994). As radiações ionizantes causam aumento na freqüência de aberrações instáveis do tipo dicêntricos, fragmentos acêntricos e anéis, e um aumento na freqüência
de aberrações estáveis do tipo deleções, translocações e adições. As aberrações instáveis comprometem o ciclo celular e conseqüentemente apresentam uma meia-vida
biológica curta. Já as aberrações estáveis não comprometem a viabilidade celular e
apresentam uma meia-vida biológica prolongada, o que permite a determinação de
um aumento na freqüência dessas aberrações mesmo vários anos após a exposição à
radiação ionizante (LUCAS et al., 1992). Foi ainda relatado um aumento na freqüência de micronúcleos em amostras de 276 pessoas envolvidas direta ou indiretamente
no acidente do 137Cs em Goiânia (DA CRUZ et al, 1997) e estimou-se um aumento
de mais de 24 vezes do risco de doenças genéticas dominantes na geração de descendentes dos indivíduos diretamente expostos. Foi sugerido ainda aumento do risco de
carcinogênese, nos diretamente expostos, em uma margem de 1.4 a 1.5. Estes dados
foram estimados a partir de avaliações de freqüência de mutações em linfócitos T de
pessoas acidentalmente expostas a altas doses de radiação ionizante (DA CRUZ et
al., 1997).
A exposição à radiação ionizante acarreta o surgimento de efeitos biológicos
tardios como a leucemia, o câncer de pulmão, mama, tireoidiano, hepático, hematopoiético, entre outros (CARDIS et al., 2006). Também, há o risco de induzir malformações fetais e pode ainda provocar na região da cabeça e do pescoço distúrbios na função e na integridade normal da cavidade bucal como perda do paladar, ulcerações na
mucosa, xerostomia, mucosite, infecções oportunistas e osteorradionecrose (CARL,
1993; YUSOF, 1993).
Já se tem conhecimento de que o Sistema Imunitário é um dos componentes
mais afetados frente aos danos causados pela radiação e sabe-se também que os fatores ambientais como a exposição a compostos químicos, sílica, solventes, pesticidas
e radiação UV, contribuem para o desencadeamento de doenças autoimunes em indivíduos geneticamente predispostos (FUJIWARA et al., 1994; COOPER et al., 2002;
KOBAYASHI et al., 2008).
Segundo Yoshida e Gershwin (1993) a incidência de doenças autoimunes tem
aumentado progressivamente e pode ser induzida por fatores ambientais químicos ou
físicos. Uma das possibilidades é a de que tais fatores induzem dano oxidativo nos tecidos o que favorece o desencadeamento e a patogênese dessas enfermidades. Sugere-se
que esses fatores podem gerar uma resposta imune antígeno específica e induzir reações
cruzadas com os tecidos próprios, podendo aumentar a imunogenicidade de antígenos
teciduais próprios (YOSHIDA; GERSHWIN, 1993).

Dados obtidos de estudos de indivíduos expostos durante o acidente radioativo
com o reator nuclear de Chernobyl e sobreviventes da bomba atômica de Hiroshima
e Nagasaki, demonstraram que a radiação ionizante, além dos efeitos agudos, induz
alterações medulares, maior predisposição ao desenvolvimento de neoplasias, doença
autoimune da tireóide, gastrite e doenças infecciosas entre outras enfermidades, sobretudo vários anos após a exposição (AKIYAMA, 1995; NEEL, 1998; RON et al.,
2005). Diversos estudos realizados com os sobreviventes do acidente de Chernobyl
e das bombas de Hiroshima e Nagasaki demonstraram o surgimento de alterações
imunológicas quantitativas, funcionais e em diferentes tipos celulares (BLOOM et
al., 1988; KOZYREVA et al., 1990; AKLEEV; KOSENKO, 1991; FUJIWARA et al.,
1994; IVANITSKAIA et al., 1996; TSVELEV et al., 1997; KUSUNOKI et al., 1998;
KUSUNOKI et al., 2001; KUSUNOKI et al., 2002).
Nesse contexto o presente estudo teve como finalidade investigar se a exposição
137
ao Cs, a longo prazo, induziu aumento na expressão de anticorpos contra componentes do núcleo, nucléolo, aparelho mitótico e citoplasma em células HEp-2.
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MATERIAL E MÉTODOS
Os indivíduos expostos à radiação do 137Cs foram separados em dois grupos, conforme critérios estabelecidos pela Nuclear Regulatory Comission e Energy Research
and Developement Administration, dos Estados Unidos da América. A classificação tem
por base doses significativas de radiação segundo o nível de comprometimento orgânico
sendo GI indivíduos que apresentaram radiodermites e/ou dosimetria de corpo inteiro
maior ou igual a 0,2 Gy e/ou atividade corporal equivalente a 50 uCi. No grupo GII
ficaram familiares e contactantes sem radiodermites e com dosimetria de corpo inteiro
menor que 0,2 Gy. Para a realização do presente estudo foram colhidas no ano de 2006
amostras de sangue periférico de 22 indivíduos expostos que concordaram em participar
do estudo, sendo 13 pertencentes ao grupo I (GI) e 09 pertencentes ao grupo II (GII).
Para fins de comparação, foram incluídos voluntariamente no estudo 22 controles saudáveis, pareados por sexo e por freqüência de idade (mais ou menos 5 anos),
apresentando-se em perfeitas condições de saúde, provenientes de ambiente não hospitalar. Foi adotado como critério de exclusão o uso de qualquer medicamento, gestação
e no caso de terem residido em Goiânia nas proximidades do acidente na época do
ocorrido. Foram excluídos do estudo tanto indivíduos expostos quanto controles que
apresentassem qualquer condição que promovesse alteração nos marcadores imunológicos como infecção comprovada por alteração no hemograma, vacinação, gestação e
uso de medicamentos.
Todos os indivíduos expostos e controles concordaram voluntariamente em
participar do estudo e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. O presente estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos da
Pontifícia Universidade Católica de Goiás, e obteve sua ratificação sob o parecer nº.
1807/2005- CEP/UCG (Registro 11748).
A técnica de Imunofluorescência Indireta (IFI) foi utilizada como metodologia
padrão para a determinação de auto-anticorpos séricos. Para avaliação de marcadores
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contra componentes do núcleo, nucléolo, citoplasma e aparelho mitótico foi utilizado
como substrato a linhagem de células derivadas de carcinoma de laringe humana cultivadas em monocamadas sobre lâminas de vidro (células HEp-2). Foi utilizado Kit
comercial para essa identificação (Hemagen Diagnostics. Inc, Columbia, MD, USA) e
os resultados foram liberados em conformidade com as recomendações dos Consensos
Brasileiros para pesquisa de auto-anticorpos em células HEp-2 (DELLAVANCE et al.,
2009; DELLAVANCE, et al., 2003; FRANCESCANTONIO et al., 2013). Foi verificado se o kit diagnóstico apresentava registro no Ministério da Saúde do Governo do
Brasil para a realização do ensaio de IFI.
Para a reação foram utilizadas amostras de soros de indivíduos expostos e controles. As amostras foram diluídas a 1/40 em solução salina tamponada (PBS) e em
seguida aplicadas nas cavidades da lâmina contendo as células de carcinoma laríngeo
humano. A lâmina foi incubada por 30 minutos à temperatura ambiente. Em seguida
foram lavadas para a remoção dos anticorpos não ligados. As lâminas foram imersas
em uma cubeta contendo PBS e homogeneizadas 10 minutos por duas vezes. Após
procedimento de lavagem, foram removidas das cubetas e tiveram as bordas secas
cuidadosamente. Em seguida, aplicou-se a cada cavidade uma gota de anti-imunoglobulina humana conjugada com isotiocianato de fluoresceína. A reação foi novamente
incubada por 30 minutos e repetiu-se o procedimento de lavagem. Foi adicionada a
cada cavidade uma gota de glicerina tamponada e a lâmina foi coberta com lamínula
para procedimento de leitura que foi realizado em microscópio de imunofluorescência
Leica DMLB, utilizando o filtro BG38 para o isotiocianato de fluoresceína. O procedimento de leitura foi realizado também em conformidade com as recomendações dos
Consensos Brasileiros para pesquisa de auto-anticorpos em células HEp-2 (DELLAVANCE, et al., 2003; DELLAVANCE et al., 2009; FRANCESCANTONIO et al.,
2013). Na figura 1A pode ser observada a representação esquemática do princípio da
reação de IFI em células HEp-2.
Foi realizada análise entre os dois grupos incluídos no estudo para verificar se
haviam diferenças relativas a gênero e idade. Em relação à avaliação de auto-anticorpos os indivíduos foram classificados em reagentes ou não reagentes para cada uma
das determinações e realizada a comparação do padrão de reatividade dos indivíduos
expostos em relação aos controles não expostos.

Figura 1: Representação esquemática do princípio da técnica de imunofluorescência indireta
em células HEp-2 (A) e microfotografias de padrões(B)
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Legenda: A-Representação do princípio do teste com destaque para a lâmina de imunofluorescência Indireta, demonstração das células fixadas na cavidade da lâmina, princípio da reação
imunológica ilustrando o reconhecimento de componentes nucleares pelos auto-anticorpos e
o procedimento de marcação pela adição de anti-imunoglobulina humana conjugada com o
isotiocianato de fluoresceína. B- Imagens de imunofluorescência Indireta em células HEp-2.
(B-1) Controle positivo com presença de padrão nuclear homogêneo; (B-2) Controle negativo
indicando ausência de reatividade contra os componentes celulares; (B-3) Soro com o padrão
nuclear pontilhado fino.
Nota: Imagens de 1 a 3 obtidas em microscópio Leica DMLB em aumento de 1000x –
Laboratório Clínico PUC Goiás.

RESULTADOS
Não houve diferença considerada estatisticamente significativa entre as variáveis
gênero e idade, comparando-se os grupos expostos e não expostos (P>0,05). A tabela
I apresenta os resultados da pesquisa de auto-anticorpos onde foi avaliada a reatividade contra componentes do núcleo, nucléolo, citoplasma e aparelho mitótico. Não foi
observada positividade para a pesquisa nos indivíduos expostos para nenhum dos compartimentos celulares. Entre os controles não expostos dois participantes (9,1%) apresentaram amostras reativas para a pesquisa do padrão nuclear pontilhado fino em título
80. Na figura 1B podem ser observados os controles positivo e negativo da reação e o
padrão nuclear pontilhado fino evidenciado em dois participantes do grupo controle.
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Tabela1: Dados demográficos dos participantes do estudo expostos ao
resultado da pesquisa de anticorpos anticélulas HEp-2.
Características
Total de indivíduos por grupo

Expostos

Cs e controles e

137

Controles

p

22

22

13:09

12:10

1,0

39 +13,9

38,3 +14,6

0,88

13:9

-

IFI-HEp-2 - Sujeitos com reatividade nuclear

0

2

IFI-HEp-2 - Sujeitos com reatividade nucleolar

0

0

IFI-HEp-2 - Sujeitos com reatividade do Aparelho Mitótico

0

0

IFI-HEp-2 - Sujeitos com reatividade Citoplasmática

0

0

Gênero (F:M)
Idade (anos, média + DP)
Grupo de Exposição (GI:G2)

Abreviações: F=feminino, M=masculino, DP=desvio padrão, GI=grupo de expostos ao 137 Cs
com dosimetria de corpo inteiro >0,2 Gy, GII=grupo de expostos ao 137 Cs com dosimetria de
corpo inteiro <0,2 Gy; IFI-HEp2=Imunofluorescência Indireta em células HEp-2.
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A positividade na pesquisa de auto-anticorpos é utilizada como critério de diagnóstico para algumas doenças reumáticas autoimunes e ainda como marcador de forma
clínica e eventualmente como elemento preditor do desenvolvimento de enfermidade futura (DELLAVANCE, et al., 2003; DELLAVANCE et al., 2009; FRANCESCANTONIO
et al., 2013). O estudo dos auto-anticorpos evoluiu de forma acentuada nos últimos anos
e atualmente podem ser detectados diversos auto-anticorpos contra vários auto-antígenos
humanos relacionados a diversas patologias. Contudo, o valor desses achados está na dependência de serem classificados segundo critérios clínicos distintos, uma vez que os auto-anticorpos podem ocorrer em níveis fisiológicos e em outras condições que não autoimunes, como no caso de neoplasias, doenças infecciosas, idosos e até mesmo em indivíduos
hígidos (FERNANDEZ et al., 2003; DELLAVANCE, ANDRADE, 2007).
As doenças autoimunes são resultantes da ação do sistema imunitário contra os
tecidos próprios, em indivíduos geneticamente predispostos (SVENDSEN et al., 2013)
sob a influência de fatores ambientais como infecções, tabagismo, alterações hormonais entre outros (KOBAYASHI et al., 2008). Entre os fatores ambientais podemos
destacar as radiações o que motivou o presente estudo (NGUYEN; KWAN, AHMED,
2014). Deste modo, foram avaliadas amostras séricas de 22 indivíduos expostos à radiação ionizante do 137Cs no acidente de Goiânia testadas quanto a positividade para
os auto-anticorpos antinúcleo, antinucléolo, anticitoplasma e antiaparelho mitótico.
Não foi observada positividade desses marcadores nos indivíduos expostos comparados aos controles normais, que apresentaram 9,1% de positividade. A frequência
de positividade observada nos controles (9,1%) encontra-se dentro intervalo possível
para indivíduos hígidos, a qual compreende até 22,6% de positividade da população de
indivíduos saudáveis (FERNANDEZ et al., 2003).
A ausência de positividade na pesquisa de auto-anticorpos nos radioacidentados
é coerente com os resultados obtidos por Fujiwara e colaboradores (1994) que avalia-
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DISCUSSÃO

ram esses mesmos auto-anticorpos nos sobreviventes da Bomba Atômica no Japão,
também não observando reatividade entre indivíduos expostos comparado a não expostos (FUJIWARA et al., 1994). Possivelmente a dose recebida no acidente de Goiânia
foi insuficiente para promover qualquer tipo de alteração na dinâmica de produção de
auto-anticorpos, pois a avaliação realizada no presente estudo reflete o comportamento
do sistema imunitário 20 anos após a exposição ao 137Cs. Deve-se considerar ainda a
possibilidade de tais indivíduos não serem predispostos a produzirem auto-anticorpos
em altos níveis mesmo com a prévia exposição a um fator ambiental importante.
CONCLUSÃO
Os resultados aqui evidenciados são sugestivos de que a exposição à radiação do
Cs no acidente de Goiânia não favoreceu maior frequência de auto-anticorpos anticélulas HEp-2 nos indivíduos expostos quando comparados aos controles não expostos.

137

HEP-2 CELLS AUTOANTIBODY SCREENING IN SUBJECTS EXPOSED TO
Cs IN THE GOIÂNIA RADIOACTIVE ACCIDENT

137

Abstract: on September, 1987, it happened in Goiânia the radioactive accident with
Cesium 137, contaminating more than 200 people resulti in 4 deaths. The present study
had as objective to evaluate if this exposition induced immunological alterations such
as the production of antinuclear antibodies against HEp-2 cells. The results demonstrated not reactivity to HEp-2 cells in exposed when compared with the controls.
Key words: Autoantibodies. 137 Cesium. Antinuclear antibodies. Autoimmunity.
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