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Resumo 

Neste estudo a morfologia e o conteúdo mineral 
do fêmur foi avaliado após aplicação de dose única de 
radiação aplicada na cabeça de ratos adultos. Se utilizou 
o MEV-EDS e medidas de espessura da cortical do osso 
nos tempos de 4,9,14,25 e 60 dias. Houve uma redução 
na espessura de osso cortical; aumento na concentração 
de cálcio e fósforo aos 14 dias e alterações morfológicas 
na estrutura óssea, que apresenta sinais de reparo nos 
grupos das datas mais distantes do dia de recebimento 
da dose. Conclui-se que a radiação X produz efeitos 
secundários significativos na estrutura do osso fêmur.  

Introdução  

A radioterapia, associada à quimioterapia e/ou 
cirurgia é uma poderosa ferramenta na terapia de 
neoplasias, que no entanto apresenta efeitos colaterais 
que afetam a qualidade de vida dos pacientes1,2. No 
caso de estudos de alterações em tecido ósseo fora do 
campo de irradiação, foi observada a mudança na 
densidade óssea. Entretanto, ainda é necessário avaliar 
melhor os efeitos ao longo do tempo após a radiação na 
morfologia e composição mineral. Assim, objetivo deste 
projeto foi avaliar os efeitos secundários da radiação X 
após uma dose única de radiação X aplicada na cabeça 
na morfologia e na composição mineral das estruturas 
do fêmur de ratos adultos. 

Material e Métodos 

Os ossos foram provenientes de ratos machos 
adultos, divididos em grupos conforme data de coleta 
após recebimento da dose de radiação: 4 dias, 9 dias, 14 
dias, 25 dias e 60 dias. Os animais provém do projeto 
“Efeitos da radiação X na morfofisiologia da região 
odontogênica, dentina, polpa, periodonto, pele, testículo, 
mucosa oral, intestinal, fêmur e cerebelo de ratos” do 
professor José Rosa Gomes, com o procedimento 
aprovado pela CEUA – protocolo 5055/2016, processo 
036/2016. Animais controles também foram utilizados. 
Após coleta dos fêmures, foram separados em 3 
segmentos, parte dos quais foram lixados a uma 
espessura de um milímetro, fotografados e destinados 
ao microscópio de luz para captura de imagens e medida 
da espessura do córtex. Outros fragmentos foram 
processados para microscopia de varredura para a 
realização de espectroscopia por energia dispersiva 
(EDS) e outros incluídos em parafina. Com as imagens 
realizaram-se medidas da espessura do osso cortical 
com o software ImageJ, análise da composição mineral 
e análises morfológicas em lâminas histológicas.  

Resultados e Discussão 

Os resultados da análise por EDS mostraram 
que o peso médio do cálcio teve um aumento 
significativo (P<0,05) no tempo de 14 dias tanto em 
relação a 9 dias, quanto quando comparado com os 
tempos de 25 e 60 dias. Para o peso do fósforo, os 
resultados mostraram um aumento significativo (P<0,05)  
no tempo de 14 dias quando comparado com o controle, 
com 4 dias,  9 dias, 25 e 60 dias. A espessura  do osso 
cortical mostrou uma redução ao longo do tempo, 
significativamente menor (P<0,05) nos tempos de 9 e 14 
dias quando comparada com o grupo controle. Nas 
lâminas histológicas, dos ratos irradiados, foi possível 
observar a presença de tecido cartilaginoso na córtex 
ossea em processo de calcificação indicando ocorrência 
de degeneração da matriz óssea seguida de reparo da 
estrutura óssea. 

Conclusão 

A radiação produziu efeitos secundários na 
estrutura óssea do fêmur com alterações na morfologia 
dos componentes da matriz óssea levando a alterações 
da sua composição mineral, entretanto, sugere-se que 
tais alterações podem ser reversíveis ao longo do tempo. 

Agradecimentos 

À UEPG, à Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES) e ao Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq). 
____________________ 

¹VIEIRA, A. C. F; LOPES, F. F. Mucosite oral: efeito adverso da terapia 
antineoplásica. Revista de Ciências Médicas e Biológicas. Salvador, 
v. 5, n. 3, p. 268-274, set.- dez. 2006. 
 
²GILSANZ, V.; CARLSON, M. E.; ROE, T. F.; ORTEGA, J. A. 
Osteoporosis after cranial irradiation for acute lymphoblastic leukemia. 
The Journal of Pediatrics, v. 117, n. 2, p. 238-244, aug. 1990. 
 


