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RESUMO 

 

DEVÓZ, P.P. Avaliação da exposição ao chumbo sobre o padrão de metilação de regiões 

promotoras de genes relacionados ao metabolismo do metal, em trabalhadores de fábricas 

de baterias automotivas. 2017. 53f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. 

 

O chumbo (Pb) é um metal tóxico que se acumula no organismo e provoca diversos efeitos, 

afetando vários sistemas, tais como renal, gastrointestinal, reprodutor, endócrino, hepático e 

hematopoiético. No que se refere a estudos epigenéticos, quando comparados a outros metais, o 

Pb é, até o momento, o menos estudado e, portanto, muito pouco se sabe a respeito dos 

efeitos epigenéticos sobre a absorção, distribuição, metabolismo e excreção (ADME) do Pb e, 

consequentemente, sobre a toxicidade induzida pela exposição ao Pb. Assim, o objetivo do 

presente estudo consiste em avaliar o padrão de metilação de regiões promotoras dos genes 

GCLC e MT2A, quantificar a porcentagem de metilação global além das dosagens de parâmetros 

hepáticos e renais e associá-los à exposição ao Pb. De acordo com os guidelines STROBE e 

STREGA, 100 trabalhadores do sexo masculino com idades entre 18 e 67 anos participaram do 

trabalho. Cerca de 6,0 mL de sangue e 5,0 mL de soro foram coletados após a assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). As concentrações de Pb no sangue (Pb-s) 

e no plasma (Pb-p) foram determinadas por espectrometria de massas com plasma indutivamente 

acoplado (ICP-MS); o DNA genômico foi extraído do sangue total e quantificado por kits 

específicos. As amostras de DNA foram tratadas com bissulfito de sódio e a quantificação da 

porcentagem de metilação global do DNA dos indivíduos expostos ao metal foi determinada 

pelo método de Elisa indireto e o sequenciamento das amostras para avaliar o padrão de 

metilação de regiões promotoras dos genes GCLC (Subunidade Catalítica de Glutamato-

Cisteína Ligase) e MT2A (Metalotioneína 2A), pela técnica de pirosequenciamento. Também 

foram determinadas as atividades das enzimas transaminase glutâmica oxalacética (TGO) e 

pirúvica (TGP), bem como da gama-glutamil transferase (GGT) no plasma por 

espectrofotometria UV/Visível. Cerca de 32% dos voluntários consomem bebidas alcoólicas 

regularmente e 12% são fumantes. A concentração de Pb-s em média foi de 19 ± 10 μg/dL 

(variando de 1,8 a 48 μg/dL) e Pb-p 0,56 ± 0,64 μg/dL atingindo valores de até 4,0 μg/dL. A 

maioria dos indivíduos, apresentou concentrações de ureia, creatinina, TGO, TGP e GGT dentro 

dos valores de referência. Em relação aos marcadores epigenéticos, foi observada uma 

associação inversa entre concentrações de Pb-s e Pb-p, ou seja, indivíduos que apresentavam 

altas concentrações do metal, tinham menor % de metilação global do DNA. Em relação ao 

estudo das regiões promotoras dos genes MT2A e GCLC, os resultados sugerem que o Pb não 

altera a metilação nas ilhas CpGs localizadas nas regiões promotoras dos genes MT2A e GCLC, 

entretanto, foi capaz de induzir alterações no padrão de metilação global do DNA, fornecendo 

resultados acerca das possíveis interações entre o genoma e o metal. 

 

Palavras-chave: chumbo, epigenética, interações gene-metais, toxicidade.
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ABSTRACT 

 

DEVÓZ, P.P. Evaluation of lead exposure on the methylation pattern of promoter regions 

of genes associated to the metal metabolism, in workers of automotive battery industries. 

2017. 53f. Dissertation (Master). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. 

 

Lead (Pb) is a toxic metal that accumulates in the body and induces several effects, affecting 

several systems, such as renal, gastrointestinal, reproductive, endocrine, hepatic and 

hematopoietic. Regarding epigenetic studies, when compared to other metals, Pb is the least 

studied and, therefore, very little is known about the epigenetic effects on absorption, 

distribution, metabolism and excretion (ADME) of Pb and, consequently, on the toxicity induced 

by the metal. Therefore, the aim of the present study was to evaluate the methylation pattern of 

GCLC and MT2A gene promoter regions, to quantify the percentage of global methylation in 

addition to hepatic and renal measurement levels and to associate them with Pb exposure. 

According to the STROBE and STREGA guidelines, 100 male workers between 18 and 67 years 

old participated in the study. About 6.0 mL of blood and 5.0 mL of serum were collected after 

signing the free and informed consent term (TCLE). Pb concentrations in blood (b-Pb) and 

plasma (p-Pb) were determined by inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS); the 

genomic DNA was extracted from whole blood and quantified by specific kits. The DNA 

samples were treated with sodium bisulfite and the quantification of the DNA global methylation 

percentage of workers exposed to the metal was determined by the indirect Elisa method and the 

sequencing of the samples to evaluate the methylation pattern of GCLC (Catalytic Subunit of 

Glutamate-Cysteine Ligase) and MT2A (Metallothionein 2A) by the technique of 

pyrosequencing. The activities of glutamic oxalacetic transaminase (TGO) and pyruvic (TGP) 

enzymes as well as gamma-glutamyl transferase (GGT) in plasma were also determined by UV / 

Visible spectrophotometry. About 32% of volunteers regularly drink alcohol and 12% are 

smokers. The mean b-Pb concentration was 19 ± 10 μg / dL (ranging from 1.8 to 48 μg / dL) and 

p-Pb 0.56 ± 0.64 μg / dL reaching values up to 4.0 μg / dL. Most of the individuals had 

concentrations of urea, creatinine, TGO, TGP and GGT within the reference values. In relation to 

the epigenetic markers, an inverse association was observed between b-Pb and p-Pb 

concentrations, individuals with high concentrations of the metal, had lower % of global DNA 

methylation. Regarding the study of the promoter regions of the MT2A and GCLC genes, the 

results suggest that Pb does not alter the methylation in the CpG islands located in the promoter 

regions of the MT2A and GCLC genes, however, it was able to induce changes in the DNA 

global methylation pattern, providing results on possible interactions between the genome and 

the metal. 

 

Keywords: lead, epigenetics, gene-metals interactions, toxicity. 
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1. Introdução 

1.1.  O Chumbo (Pb) e sua Toxicidade 

O Pb é um metal tóxico, com baixo ponto de fusão, maleável, de baixa condutividade 

elétrica e tem capacidade de formar liga com outros metais (DE CAPITANI et al., 2009). Seu 

número atômico é 82, massa atômica 207,21 e ponto de fusão, 337°C (CORDEIRO & LIMA-

FILHO, 1995). O metal pode ser encontrado no ar, nos rios, lagos e oceanos, no solo e na 

cadeia alimentar. Portanto, a exposição ambiental ao Pb pode ocorrer tanto pela ingestão de 

alimentos contaminados, pela produção agrícola em solos contaminados ou irrigados com água 

contaminada, ou diretamente da ingestão, alimentos os quais tendem a incorporar Pb em maior 

ou menor proporção dependendo de variáveis, como por exemplo, a forma química do 

metal, idade e sexo (ATSDR, 2007; KELADA et al., 2001).  

Em associação com outros elementos, o metal origina compostos tais como: sulfato de 

chumbo, arsenato de chumbo, dióxido de chumbo, chumbo-tetraetila, chumbo tetrametila, 

litargírio e zarcão (CORDEIRO & LIMA-FILHO, 1995).  

Para aumentar a octanagem, era comum em vários países a adição de chumbo – 

tetraetila (CTE) na gasolina, caracterizando os automóveis como a principal fonte de emissão 

de Pb no ar até os anos 90. No Brasil, seu uso foi banido em 1989, porém boa parte da 

contaminação de solos existente atualmente pode-se considerar proveniente do uso de CTE na 

gasolina mesmo após vários anos passados (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015). 

O Pb não desempenha nenhum papel fisiológico conhecido no organismo e, desta 

maneira, a exposição ao metal pode causar efeitos adversos em vários sistemas, tais como 

nervoso (SNC), renal, gastrointestinal, reprodutor, endócrino e hematopoiético (FLORA et al., 

2012). Os sinais e sintomas ocasionados nas intoxicações por Pb são inespecíficos, uma vez 

que são comuns a diversas intoxicações. Ainda que incomuns, durante intoxicações agudas os 

indivíduos podem apresentar náuseas, dores abdominais, vômitos (os quais podem ter aspecto 

leitoso), sensação adstringente pronunciada na boca e gosto metálico. A intoxicação crônica, 

por outro lado, é mais comum e ocorre quando as concentrações do metal no sangue 

aproximam-se da faixa de 40 a 60 µg/dL, sendo caracterizada por vômito persistente, 

encefalopatia, letargia, delírio, convulsões e coma (FLORA, et al., 2006; PEARCE, 2007). 

As intoxicações por chumbo também podem induzir a eritose (AGUILAR-DORADO, 

et al., 2014), um fenômeno no qual os eritrócitos são removidos da circulação antes mesmo de 

completarem todos os estágios da morte celular programada (LANG et al., 2010), além da 

oxidação e depleção de glutationa (GSH) (AGUILAR-DORADO et al., 2014). Semelhante à 

exposição crônica ao Pb, a exposição subcrônica pode estar associada a concentrações 
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sanguíneas elevadas de ácido úrico e bilirrubina, e a ação pró-inflamatória das quimiocinas, 

além do aumento do estresse oxidativo (DOBRAKOWSK, et al., 2016; GHANWAT et al., 

2016). 

A toxicidade do Pb resulta, principalmente, de sua interferência no funcionamento das 

membranas celulares e enzimas, formando complexos estáveis com vários ligantes contendo 

enxofre, fósforo, nitrogênio ou oxigênio, como por exemplo, grupamento tiol (–SH), ácido 

fosfito (–H2PO3), grupamento amino (–NH2), grupamento hidroxila (–OH) (ATSDR, 2007; 

SARYAN & ZENZ, 1994). As interações bioquímicas do Pb com grupamentos –SH são 

consideradas de grande significado toxicológico, visto que o metal pode se ligar a diversos 

antioxidantes endógenos, como por exemplo, o tripeptídeo glutationa (GSH), as enzimas 

glutationa peroxidade (GPx) superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT), dentre outras, 

ocasionando um desequilíbrio do estado redox celular e, desta maneira, elevar as concentrações 

de espécies reativas do oxigênio (EROs) e radicais livres, tais como peróxido de hidrogênio 

(H2O2), superóxido (O2
•-
), radical hidroxil (OH

•
) e oxigênio singlete (

1
O2) (HALLIWEL & 

GUTTERIDGE, 1989; GURER et al., 2004; SUGAWARA et al., 1991). Este desequilíbrio 

entre as defesas antioxidantes celulares e as espécies oxidantes gera um estado pró-oxidante, ou 

também conhecido como estresse oxidativo, levando a danos em proteínas, lipídeos e DNA 

(JOMOVA & VALKO, 2011; VALKO et al., 2005). Ainda, o Pb apresenta uma grande 

afinidade ao grupamento -SH da enzima ácido delta-aminolevulínico desidratase (ALAD), 

inativando-a; esta inibição resulta na redução da síntese do grupo heme e acúmulo de ácido 

aminolevulínico (ALA), podendo ocasionar diversos danos hematológicos (DUYDU et al., 

2001; FARANT & WIGFIELD, 1982; HOFFMAN et al., 2000). Além disso, está bem 

estabelecido que o ALA, em altas concentrações, atua como um pró-oxidante, causando 

também, distúrbios no status redox dos indivíduos (PATRICK, 2006). 

O Pb é absorvido principalmente através dos tratos gastrointestinal e respiratório; no 

caso das exposições ocupacionais a via respiratória é a mais importante (ATSDR, 2007; 

BAIRD, 2002; MOREIRA & MOREIRA, 2004) e cerca de 95% do Pb inalado atinge a 

corrente sanguínea (ATSDR, 2007). Uma vez absorvido, 99% de todo o Pb-s está ligado aos 

eritrócitos e sua meia vida no sangue é de 30 dias. O metal livre no plasma (1%) é então 

distribuído para os tecidos moles, como por exemplo, fígado, rins, cérebro, pulmões e 

baço, com meia vida de 40 dias. Embora apenas 1% do Pb esteja no plasma, é nesta fração do 

sangue em que o metal está mais biodisponível e assim, pode aumentar sua toxicidade. O 

metal também é distribuído para os tecidos calcificados, onde a meia vida é de cerca de 30 anos 

(LIU et al. 2010), portanto, os ossos formam os principais sítios de armazenamento do metal, 
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chegando a constituir 90% de todo o metal presente no organismo (POUNDS et al., 1991; 

RABINOWITZ, 1991) . Mesmo após anos do término da exposição do indivíduo ao metal, 

o Pb pode ser deslocado do tecido ósseo para a corrente sanguínea, tanto por mecanismos 

fisiológicos, tais como a gravidez (GULSON et al., 2003; MANTON et al., 2003), quanto por 

patologias, como por exemplo, a osteoporose (SILBERGELD et al., 1988; TSAHÍ et al., 2001). 

Em relação ao seu metabolismo e excreção, cerca de 2/3 do Pb absorvido é 

eliminado pela urina e o restante pelas fezes. Em ambas as vias de eliminação, o metal pode 

sofrer reabsorção nos túbulos renais distais e através do sistema entero-hepático. O Pb 

também é eliminado através do cabelo, suor, saliva e unhas, mas a taxa de eliminação destes 

sistemas é virtualmente nula, quando comparada aos sistemas renal e hepático (GOYER & 

CLARKSON, 2001). 

A Figura 1 ilustra a cinética do metal no organismo, mostrando que alterações em um 

ou mais eventos relacionados à absorção, distribuição, metabolismo e excreção (ADME) do Pb, 

podem alterar a relação entre a exposição e as concentrações do metal no sangue, plasma, urina 

e/ou fezes e, assim, modular os efeitos adversos causados pela exposição ao Pb. 

 

Figura 1 – Esquema da toxicocinética do Pb. 

 

Fonte: Modificado de O’Flaherty, 1998. 
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1.2.  Exposição ocupacional ao Pb 

O Pb é utilizado em indústrias químicas e de construção, eletroeletrônicas (soldas e 

ligas), na proteção contra raios-x, maquiagem e corantes (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015), 

como componente da manufatura da borracha, como ingrediente de tintas, constituinte de 

vitrificados, esmaltes e em fábricas de baterias (PAOLIELLO & DE CAPITANI, 2003; DE 

CAPITANI et al., 2009). 

No Brasil, o Pb é utilizado em larga escala nas fabricações de baterias chumbo-ácidas. 

Já nos países desenvolvidos, os riscos de contaminação foram rigorosamente controlados e 

estudados, diferentemente dos países em desenvolvimento. (PAOLIELLO & DE CAPITANI, 

2007; MINOZZO et al., 2009). A principal fonte de exposição ocupacional são as fábricas de 

baterias automotivas, seguida das indústrias de pigmento e o setor eletroeletrônico (soldas e 

ligas) (DE CAPITANI et al., 2009).  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) reconhece o Pb como um dos elementos 

químicos mais perigosos à saúde humana. Em paralelo a isso, na revisão das monografias de 

2006, a “International Agency for Research on Cancer – IARC”, alterou a classificação do Pb e 

seus compostos de 2B (possivelmente carcinogênica para humanos) para a categoria 2A 

(provavelmente carcinogênico em humanos), demonstrando que existem evidências suficientes 

em estudo realizados em animais e evidências limitadas em humanos acerca da 

carcinogenicidade do Pb. 

Segundo o Ministério da Saúde (2015) a utilização do chumbo vem sendo restrita 

devido ao seu potencial tóxico. O quadro de exposição crônica ao Pb que é desenvolvido por 

trabalhadores expostos é conhecido como saturnismo.O saturnismo é caracterizado por ser uma 

doença que ocorre em resposta à toxicidade causada pelo chumbo ao organismo, o qual 

interage em reações metabólicas. O diagnóstico baseia-se na positividade obrigatória dos três 

fatores: (A) quadro clínico compatível com a exposição; (B) exposição ocupacional; e (C) 

comprovação de concentrações elevadas de chumbo no sangue (DE CAPITANI et al., 2009). 

Neste contexto, o Ministério do Trabalho e Emprego do Governo Federal do Brasil, 

estabeleceu diretrizes com o objetivo de minimizar os efeitos adversos causados pela exposição 

ao metal. A Norma Regulamentadoras nº 15 (NR-15, Portaria MTb nº 3.214, de 08 de junho de 

1978) estabeleceu os limites de tolerância em relação à sua concentração máxima no ambiente 

de trabalho, fixado em 100 µg/m
3
 de ar (para jornadas de 48 horas semanais). Ainda, de acordo 

com a NR-15, a exposição ao Pb em fábricas de baterias é classificada como “insalubridade de 

grau máximo”. Já a Norma Regulamentadora n°7 (NR-7, Portaria GM n.º 3.214, de 08 de junho 

de 1978, modificada pela Portaria SSST n.º 24, de 29 de dezembro de 1994) estabeleceu os 
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bioindicadores de exposição e efeito, para monitoramento biológico dos trabalhadores expostos 

e são eles: concentrações de Pb no sangue (Pb-s) e do ácido delta-aminolevulínico urinário 

(ALA-U), respectivamente. Alternativamente, a determinação da zincoprotoporfirina no sangue 

(ZPP) também pode ser utilizada como um indicador biológico de efeito. Além disso, a NR-7 

estabeleceu os Índices Biológicos Máximos Permitidos (IBMP) em trabalhadores expostos ao 

metal, ou seja, as concentrações máximas permitidas de Pb-s, ALA-U e ZPP: 60 µg/dL, 10 

mg/g de creatinina e 100 µg/dL, respectivamente. Ainda, a NR-7 apresenta os valores 

denominados de referência (VR), de Pb no ambiente de trabalho de até 40 µg/dL de Pb-s, até 

4,5 mg de ALA-U/g creatinina e até 40 µg/dL de ZPP. 

Para efeitos de comparação, a Administração de Segurança e Saúde Ocupacional 

(OSHA, EUA), determina que os valores permissíveis para o ambiente de trabalho não devam 

exceder a concentração de 30 µg/m
3 

de ar; já em relação ao bioindicador de exposição, Pb-s, as 

concentrações não devem ultrapassar 40 µg/dL; valores estes utilizados como “referência” em 

populações brasileiras não expostas. A OSHA não estabelece limites para concentrações de 

ALA-U e ZPP, uma vez que a relação entre a exposição ao metal e as concentrações destes 

biomarcadores não estão muito bem estabelecidas e podem apresentar amplas variações. 

Comparando-se as legislações americana e brasileira, um enorme contraste é observado em 

relação aos limites das concentrações de Pb no ambiente. Como mencionado, no Brasil a 

legislação estabelece a concentração de 100 µg de Pb/m
3
; esta mesma concentração, de acordo 

com o Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional (NIOSH, EUA), é caracterizada 

como “concentrações imediatamente perigosas à vida ou à saúde”. A discrepância entre estes 

dados demonstra a necessidade de uma revisão da legislação brasileira, que se encontra 

defasada, pois a última atualização a respeito foi publicada em 1994 (Ministério do Trabalho e 

Emprego do Governo Federal do Brasil, NR-7, Portaria GM n.º 3.214, de 08 de junho de 1978, 

modificada pela Portaria SSST n.º 24, de 29 de dezembro de 1994). 

Embora diversos estudos relacionados ao biomonitoramento e aos efeitos tóxicos 

induzidos pela exposição ao Pb tenham sido conduzidos (BERGDAHL & SKERFVING, 2008; 

GARCÍA-LESTÓN et al., 2012; GARÇON et al., 2007). Estudos realizados na cidade de 

Bauru, SP, entre 1985 e 1987 identificaram seiscentos casos de saturnismo entre trabalhadores 

de fábricas de baterias (CORDEIRO, 1988). Melo Mattos e colaboradores (1994) estudaram 

1.520 trabalhadores na região metropolitana de Belo Horizonte e observaram que 70% tinham 

Pb acima de 40 µg/dL e destes, 38% estavam acima de 60 µg/dL. No estudo realizado por 

Araujo et al. (1999), trabalhadores de fábricas de baterias do setor de montagem com mais de 

seis meses de exposição apresentaram concentrações de Pb-s na faixa de 38-60 µg/dL (média = 
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48 µg/dL). Menegotto e Paoliello (2001) encontraram um resultado semelhante em outra 

fábrica de baterias, onde a média de Pb-s foi de 45 µg/dL. Em um trabalho prévio do nosso 

grupo, Silva (2008) relatou uma média de 64,4 µg/dL em trabalhadores ocupacionalmente 

expostos ao metal, em fábricas de baterias na cidade de Bauru-SP. 

Em 2012, o Programa Nacional de Toxicologia (NTP, DHHS, EUA), publicou uma 

série de monografias demonstrando que há evidências suficientes relacionados efeitos adversos 

à saúde em adultos com concentrações sanguíneas de Pb menores que 10 µg/dL (tais como 

aumento da pressão arterial e tremor) e em crianças com concentrações menores que 5,0 µg/dL 

(efeitos renais e de desenvolvimento), o que reforça ainda mais a necessidade de uma ampla e 

constante revisão das legislações vigentes. 

 

1.3.  Interações gene-metais 

As variações genéticas, como por exemplo, os polimorfismos de um único nucleotídeo, 

de genes que regulam a toxicocinética e a toxicodinâmica de metais influenciam na retenção e 

acumulação do metal no organismo, bem como os efeitos tóxicos. Os eventos epigenéticos, que 

regulam a expressão gênica, também têm sido identificados como alvos para a modulação da 

toxicidade do metal. (BROBERG et al., 2014).  

 

1.3.1.  Interação gene-chumbo 

Em uma revisão, Kim (2014) demonstrou que interações genes-metal podem modificar a 

toxicidade ou ter efeito protetor para a toxicidade do chumbo. Por exemplo, os genes ALAD 

(Ácido Delta Aminolevulínico Desidratase) e VDR (Receptor de Vitamina D), têm se mostrado 

genes de suscetibilidade. Outro trabalho realizado sugere que variações em outros genes podem 

também modular a toxicocinética e, consequentemente, os efeitos adversos relacionados ao 

metal, tais como genes da Família de Carreadores de Soluto (do inglês, solute-carrier gene - 

SLCs) – além de estarem associados com o transporte de Pb – e DNA metiltransferases (DNMTs) 

(SCHNEIDER et al., 2013; WITHFIELD et al., 2007; 2010).  

Estudos prévios mostram que outros gene também podem estar associados com ADME e 

toxicidade do Pb e de outros metais, por exemplo o gene MT2A (Metalotioneína 2A) 

(FERNANDES et al., 2016; KAYAALTI et al., 2011), GSTP1 (Glutationa S-Transferase 1) 

(KHANSAKORN et al., 2011) GGT1 (Gama Glutamil-Transferase 1) (KHAN et al., 2008) GPx1 

(Glutationa Peroxidase 1), GSR (Glutationa Redutase) (HUNAITI et al., 1995), GSS (Glutationa 

Sintetase) (ENGSTRÖM, 2008), GCLC (Subunidade Catalítica de Glutamato-Cisteína Ligase) e 

GCLM (Subunidade Modificadora de Glutamato-Cisteína Ligase) (BARCELOS et al., 2015). 
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Recentemente, um estudo realizado por Fernandes et al. (2016) com a mesma população 

estudada no presente projeto avaliou os efeitos genéticos do polimorfismo do gene MT2A 

(polimorfismo de nucleotídeo único rs10636; C → G), sustentando a hipótese de que 

polimorfismos em genes relacionados ao transporte de Pb, como MTs, podem modular as 

concentrações do metal no organismo e, consequentemente, os efeitos adversos à saúde 

induzidos pela exposição ao metal.  

 

1.3.2.   Mecanismos epigenéticos 

A epigenética é o estudo de alterações fenotípicas herdáveis que não alteram a 

sequência do DNA (LIEB et al., 2006) e está envolvida tanto em processos fisiológicos quanto 

em processos patológicos (BONETTA, 2008), como o câncer (FEINBERG, 2006).   

As modificações epigenéticas atuam como reguladoras da expressão gênica e podem ser 

influenciadas por fatores ambientais, como a dieta, estresse, toxicantes (FAULK; DOLINOY, 

2011), e metais como o Pb, como demonstrado por estudos anteriores (LI et al., 2016; SEN et al., 

2015a; NYE et al., 2015). As modificações epigenéticas têm sido classificadas em quatro classes: 

1- Conformação da cromatina e posicionamento dos nucleossomos; 2- Modificações do DNA 

(metilação); 3- Modificações pós-traducionais de histonas; 4- Regulação gênica associada aos 

RNA não codificadores (ncRNAs) (FINGERMAN et al., 2013). 

A metilação do DNA é uma modificação química, na qual ocorre a adição de um 

grupamento metil (-CH3), de forma covalente, na citosina na posição 5’ a um resíduo de guanina 

(CpG – citosina ligação fosfato guanina), transformando-a em 5mC (BIRD, 2011), como mostra 

a figura 2. O DNA é metilado pela ação das enzimas DNMTs (Metiltransferases de DNA), onde 

o doador universal do grupamento metil é a SAM (S-adenosil-L-metionina), que é sintetizada a 

partir de doadores de metil, como metionina e colina, e co-fatores como a vitamina B12 e ácido 

fólico. As DNMTs catalisam a transferência de um grupamento metil da SAM para a citosina. A 

5mC (5-metil-citosina) constitui cerca de 1% de todas as bases de DNA (TOST, 2010). 

O silenciamento gênico decorrido do processo de metilação pode ocorrer de duas 

formas: 1- silenciamento direto (quando a metilação do DNA impede a ligação de fatores de 

transcrição ou afeta a estrutura da cromatina); 2- silenciamento indireto (quando a metilação do 

DNA reúne as proteínas ligadoras de metil, formando complexos repressores) (MUTHUSAMY 

et. al., 2010). Em regiões repetitivas, a citosina metilada sofre altas taxas de mutação, pois ela é 

convertida em timina por desaminação hidrolítica espontânea (SHEN et. al., 1994). 
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Figura 2 – Estrutura química do processo de metilação de uma citosina por meio da enzima 

DNA-metiltransferase (DNTM).

 

Fonte: Adaptado do livro “EPIGENÉTICA: Bases moleculares, efeitos na fisiologia e na patologia, e implicações 

para a produção animal e a vegetal” (NICIURA E SARAIVA, 2015). 

  

O trabalho de Li (2013) associou a metilação do DNA com o desenvolvimento da 

toxicidade causada pela exposição ao Pb. O estudo envolveu trabalhadores de fábricas de 

baterias e voluntários saudáveis com idades correspondentes ao grupo exposto, com o objetivo 

de determinar a relação entre o LINE-1 (long interspersed nuclear elements) e a porcentagem de 

metilação. Foi observada uma relação inversa entre a concentração de Pb e a metilação do DNA 

nos indivíduos expostos, ou seja, quanto maior a exposição ao metal, menor a % de metilação do 

DNA. No estudo de Sen (2015b) investigou-se a relação entre a exposição ao Pb e as 

modificações 5mC (5-metilcitosina) e 5hmC (5-hidroximetilcitosina), presentes nas ilhas CpGs 

de genes no DNA de células do cordão umbilical e células embrionárias humanas. Foram 

identificados vários loci genômicos com 5mC e 5hmC, sugerindo ser um potencial biomarcador 

da exposição pré-natal ao Pb. 

Pilsner e colaboradores (2009), por sua vez, também estudaram a exposição ao Pb na 

fase pré-natal, verificando a influência da exposição na metilação do DNA de células do cordão 

umbilical. Foi concluído que a exposição pré-natal ao Pb é inversamente associada com a 

metilação do DNA em células sanguíneas do cordão umbilical, sugerindo que a exposição ao 

metal durante o período gestacional pode influenciar a programação epigenética a longo prazo. 

Mais recentemente, outros grupos de pesquisa direcionaram seus esforços a fim de 

estabelecer associações entre efeitos epigenéticos e a exposição a metais; do mesmo modo, estão 

melhor estabelecidas as associações epigenéticas entre As, Hg, Cd do que ao Pb (CHENG et al., 

2012; MARTINEZ-ZAMUDIO & HA, 2011). Wright e colaboradores (2010) observaram que as 
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concentrações de Pb na patela estavam inversamente associadas com a metilação global do 

DNA, em homens adultos americanos. Li et al. (2011) demonstraram que a exposição ao Pb 

diminuiu a expressão gênica da ALAD, através do aumento da metilação na região promotora do 

gene, em trabalhadores de fábrica de baterias, na China. Até o momento, esses são os únicos 

trabalhos que associaram efeitos epigenéticos e exposição ao metal, em seres humanos. 

Existem vários estudos envolvendo a exposição a outros metais e seus efeitos 

epigenéticos, tais como a relação da exposição ao Cd e os mecanismos epigenéticos envolvidos 

em modelos in vitro de células da próstata e células uroteliais (SEVERSON et al, 2012), em 

células sanguíneas maternas e de cordão umbilical de 17 mães e 17 bebês, onde foi encontrado 

hiper e hipometilação (SANDERS et al, 2014). Também, foram relacionados à exposição ao 

arsênio As à hipermetilação do DNA de genes supressores tumorais de pessoas expostas ao 

metal na Índia (CHANDA et al., 2006); à hipometilação de queratinócitos cultivados in vitro 

(REICHARD et al, 2007), e de modelos de células epiteliais da próstata in vitro (COPPIN et al, 

2008). Já em relação ao Hg, existem efeitos epigenéticos envolvendo a hipermetilação no DNA 

de células sanguíneas de mulheres submetidas à estimulação ovariana (HANNA et al, 2012) e 

hipometilação em células da mucosa bucal de profissionais de odontologia (GOODRICH et al, 

2013). Segundo Kim et al (2014), o Pb é um dos materiais tóxicos de maior importância, 

porém, a concentração de segurança a respeito do Pb não está bem estabelecida, pois, mesmo em 

um baixo nível de exposição, ainda apresenta elevada toxicidade. 

Hou e colaboradores (2011) enfatizaram a importância de se estudar a interação entre a 

epigenética e a exposição aos metais, do ponto de vista que, estudos futuros podem ajudar a 

elucidar a distribuição e a participação de cada um deles a fim de determinar os efeitos no 

desenvolvimento de doenças. Segundo Baccarelli e Bollati (2009), a epigenética tem um 

potencial significativo para o desenvolvimento de marcadores biológicos para indivíduos 

expostos a metais tóxicos e para classificar o risco de suscetibilidade de desenvolver doenças.  

Segundo Britto e colaboradores (2014), os metais tóxicos exercem muitos efeitos 

colaterais à saúde e, por este motivo podem existir alterações na expressão gênica. Isto mostra 

que as modificações epigenéticas, atuam como mecanismos reguladores, e é de primordial 

importância atualmente. Em uma revisão de literatura, Fragou e colaboradores (2011) concluíram 

que as modificações epigenéticas (metilação do DNA e modificação de histonas) têm sido 

amplamente associadas à exposição aos metais tóxicos. De acordo com Martinez-Zamudio e Ha 

(2011), o acúmulo de evidências mostra claramente que as exposições aos metais tóxicos levam à 

indução e alteração de marcas epigenéticas em estudos tanto experimentais quanto 

epidemiológicos.  
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Recentemente, um estudo realizado com ratos expostos ao Pb evidenciaram que as 

modificações epigenéticas são afetadas pela exposição durante o desenvolvimento e podem 

desempenhar um papel importante na mediação do aumento das proteínas cerebrais que estão 

intimamente relacionadas à doença de Alzheimer (EID et al., 2016). 

Assim, podemos perceber que é de extrema importância e relevância estudar a fundo 

qual a influência que exposição ao Pb exerce sobre o padrão de metilação do DNA e os 

mecanismos que estão associados a estes eventos. 

 

1.3.3.   Genes GCLC e MT2A 

O gene GCLC (Gene ID: 2729) é localizado no cromossomo 6p12.1 e possui um 

importante papel na codificação da glutamato cisteína ligase (GCL), uma proteína dimérica 

composta pelas subunidades modificadora (GCLM) e catalítica (GCLC), sendo esta última 

codificada pelo gene em questão (FRANKLIN et al, 2009).  A subunidade GCLC é a responsável 

por catalisar a ligação entre o grupamento amina da cisteína e o grupamento carboxila do 

glutamato para síntese da GSH, importante antioxidante endógeno (GRIFFITH et al, 1999; 

YANG et al, 2007). Esta é a maior das duas subunidades (637 aminoácidos, cerca de 73 kd) e 

nos seres humanos o gene GCLC é composto por 16 éxons e abrange aproximadamente 48 kb da 

sequência de DNA (FRANKLIN et al., 2008). 

Os níveis de GCLC são de extrema importância para determinar a atividade de GCL 

(LEE et al., 2006; NEUROHR et al., 2003). Diversas condições podem regular a pré-tradução do 

GCLC, dentre elas: linhagens celulares tumorais que são resistentes a fármacos, além do estresse 

oxidativo, que estão associados com o aumento dos níveis de GSH e da atividade de GCL 

(MULCAHY et al., 1994; YAMANE et al., 1998); a insulina sob condição glicêmica alterada 

(LANGSTON et al., 2008) e tratamentos com antioxidantes (EATON  & HAMEL, 1994; LIU et 

al., 1994). Desta maneira, é esperado que a expressão de GCLC seja mais intensa em situações 

onde a formação de GSH é estimulada, como ocorre em resposta a um evento de estresse 

oxidativo (GRIFFITH et al, 1999; RAHMAN & MACNEE, 2000). 

O gene MT2A (Gene ID: 4502) é localizado no cromossomo 16q13 e tem como função a 

codificação das MTs, que são proteínas plasmáticas de baixo peso molecular (em torno de 0,5-

15 kd). São formadas de aproximadamente 30% de cisteínas e possuem muitos grupos tióis os 

quais tem alta afinidade com íons metálicos. A afinidade de ligação dos resíduos de cisteínas 

com metais segue a seguinte ordem: Zn (II) > Pb (II) > Cd (II) > Cu (I) > Ag (I) > Hg (II) > Bi 

(III); neste contexto, é plausível que haja competição principalmente entre Zn e Pb, e desta 

maneira, a fração plasmática de Pb aumente, o que pode impactar diretamente a relação entre 
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Pb-p/Pb-s, aumentando ou diminuindo a toxicidade do metal (HALL, 2002; RAUDENSKA et 

al., 2013).  

Existem quatro subfamílias das MTs expressas em seres humanos: MT1, MT2, MT3 e 

MT4 e, em sua revisão, Raudenska e colaboradores (2014) identificaram que polimorfismos 

(SNPs) em MTs – especialmente no gene MT2A – estão relacionados com patologias como 

síndromes metabólicas, incluindo diabetes, aterosclerose e hipertensão. As características 

genéticas individuais das MTs são de extrema importância em processos patológicos e 

fisiológicos no que diz respeito à detoxificação dos metais (RAUDENSKA et al., 2014).  

Portanto, é presumível que variações nessas proteínas possam alterar a relação entre a 

exposição e toxicidade induzida pelo Pb. Neste sentido, a Tabela 1, mostra os genes 

selecionados, no presente estudo, para a avaliação da interação epigenoma-Pb. 

 

Tabela 1 – Dados referentes aos genes que foram utilizados para a análise das expressões gênicas 

e dos padrões de metilação das regiões promotoras escolhidas para o presente estudo. 
 

    Gene Gene ID Tamanho (pb)   Início Final % CG 

MT2A 4502 779 56.641.947 56.642.725 61,6 

GCLC 2729 1.263 53.408.934 53.410.196 66,3 

Os dados foram obtidos no banco de dados Epigenomics (NCBI). 

 

1.3.4.   Técnicas para análises de metilação 

Atualmente diversas técnicas são utilizadas com a finalidade de se avaliar a metilação 

do DNA e, entre as mais conhecidas estão: COBRA (Combined Bisulfite Restriction Analysis), 

LINE-1 (Long Interspersed Nucleotide Elements), MS-HRM (Methylation Sensitive High 

Resolution Melting) e o Pirosequenciamento. 

A técnica COBRA usa a amplificação do DNA tratado com bissulfito de sódio (com 

iniciadores que não diferem o fragmento metilado de não-metilado), seguido por digestão com 

enzima de restrição (que revela nos produtos de PCR diferenças de sequências dependentes de 

metilação) (XIONG E LAIRD, 1997). É um método semiquantitativo e altamente sensível, 

porém pode gerar resultados falso-positivos em caso de digestão enzimática incompleta, por 

exemplo. (BENHATTAR E CLÉMENT, 2004).  

Na técnica de MS-HRM, os iniciadores na PCR amplificam tanto amostras metiladas 

quanto não metiladas, e uma curva-padrão com proporções conhecidas de metilação é incluída 

durante a amplificação para funcionar como um controle da reação. A porcentagem de metilação 

é determinada com base nas modificações na temperatura de dissociação dos fragmentos de 

DNA.  (LI, et al., 2010; WOJDACZ, et al., 2008).  
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Os níveis de metilação em LINE-1 podem ser avaliados de forma alternativa que envolve 

a conversão do DNA por bissulfito de sódio seguido da amplificação por PCR de sequências 

conservadoras, porém, a verificação da porcentagem de metilação é dada de maneira global, sem 

distinção de sua posição no genoma. Nesta técnica quantidades mínimas de DNA são necessárias 

para sua amplificação e análise (OGINO et al., 2008; HUR et al., 2014; ZHU et al., 2014) 

O pirosequenciamento é uma técnica que monitora quantitativamente a incorporação em 

tempo real de nucleotídeos através da conversão enzimática do pirofosfato. As medidas 

quantitativas são de extrema importância quando se tratam de análises de metilação do DNA em 

situações de desenvolvimento de alguma patologia, como o câncer. Análises dos padrões de 

metilação do DNA por pirosequenciamento combinam um protocolo de reações simples com 

medidas reproduzíveis e precisas do grau de metilação em vários CpGs que são determinados a 

partir da razão de C/T (TOST, 2007; KURDYUKOV et al., 2017). 

Ao mesmo tempo que a técnica permite analisar diversos CpGs em uma só corrida, 

também há a possibilidade de análise de sítios CpGs individuais e específicos. O 

pirosequenciador possui um controle de qualidade interno, além de ter um limite de detecção de 

aproximadamente 3% (TOST et al., 2003; DEJEUX et al., 2007). Em comparações com vários 

laboratórios, o pirosequenciamento se mostrou como uma das técnicas mais precisas e 

reprodutíveis para a análise de metilação de DNA, além de ser uma das mais adequadas para 

testes de diagnóstico (THE BLUEPRINT CONSORTIUM, 2016; QUILLIEN, 2016). 

O pirosequenciamento também possui suas limitações: uma delas refere-se à baixa 

eficiência na detecção de homopolímeros longos (repetição de nucleotídeos), o que pode resultar 

em erros de sequenciamento (HUSE et al., 2007). Outra limitação inclui o alto custo dos 

iniciadores biotinilados, bem como de reagentes para o processamento pós-PCR, além do custo 

de manutenção do equipamento utilizado (WOLFORD & YEATTS, 2005). 

 

2. Objetivos  

2.1. Objetivos Gerais 

a) Determinar as concentrações de Pb-s e Pb-p de trabalhadores de fábricas de baterias 

automotivas do Paraná expostos ao metal de forma ocupacional, e correlacionar com variáveis 

obtidas através dos questionários; 

b) Quantificar os parâmetros bioquímicos: gama-glutamil transferase (GGT), transaminase 

glutâmica oxalacética (TGO), transaminase glutâmica pirúvica (TGP), ureia (UR) e creatinina 

(CR). 
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2.2. Objetivos Específicos 

a) Quantificar a porcentagem de metilação global do DNA dos trabalhadores expostos e 

associá-la aos níveis de exposição dos trabalhadores (através das concentrações de Pb-s e 

Pb-p); 

b) Avaliar o efeito da exposição crônica ao metal sobre o padrão de metilação nas regiões 

promotoras dos genes GCLC e MT2A e, associá-las à retenção do metal no organismo. 

 

3. Material e métodos 

3.1. Seleção dos voluntários e coleta das amostras  

O presente projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

FCFRP-USP (004/2016; Anexo I). O estudo realizado implica em um modelo transversal, de 

acordo com critérios dos guidelines internacionais STROBE (2007) e STREGA (2009) e, após o 

esclarecimento do TCLE (Anexo II), aos participantes também foi distribuído um questionário 

(Anexo III) sobre variáveis de idade, sexo, dieta, uso de medicamentos, histórico médico, 

informações sobre tabagismo, função ocupacional e tempo de exposição na função. As amostras 

foram coletadas por um profissional qualificado, nas próprias indústrias das cidades de 

Umuarama e Cianorte no estado do Paraná, de acordo com as recomendações do médico do 

trabalho de cada fábrica. 

Foram selecionados 241 voluntários para o estudo, dentre os quais, 125 deles após a coleta 

foram sorteados de forma aleatória por meio da plataforma random.org para constituírem a 

população referente ao presente projeto. No entanto, após criteriosa análise dos dados e de 

acordo com guidelines internacionais acima citados foi possível a seleção de 100 

voluntários, devido à ausência de dados no questionário de alguns trabalhadores. 

Foram coletadas amostras de sangue (6,0 mL; Trace Element - Plastic K2EDTA, BD  

Diagnostics; São Paulo – Brasil) e soro (5,0 mL; Tubo Gel Separador Advance, BD Diagnostics; 

São Paulo – Brasil). Ainda nas fábricas, o tubo de gel separador com sangue, foi centrifugado 

para obtenção do soro. O transporte foi realizado utilizando caixas de isopor com gelo seco até 

chegarem ao laboratório.  

Foram realizadas alíquotas de sangue total, soro e plasma, onde uma pequena fração do 

sangue total (cerca de 1,0 mL) foi utilizada para a extração do DNA e o restante (5,0 mL) foi 

utilizado para quantificação de Pb no sangue e no plasma (obtidos por centrifugação - 10 minutos 

a 1000g). Cerca de 1,0 mL de soro foi necessário para a dosagem dos parâmetros bioquímicos. As 

amostras foram armazenadas em freezer a -80 ºC até o momento das análises. 
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3.2.   Determinação de Pb no sangue e plasma  

As determinações de Pb-s e Pb-p, foram realizadas por espectrometria de massas com 

plasma indutivamente acoplado (ICP-MS ELAN, Perkin Elmer, Norwalk, CT, EUA), de acordo 

com Batista et al. (2009a; 2009b), onde as amostras foram diluídas e injetadas no equipamento. 

Foi utilizado como diluente 0,5% de HNO3, 0,01% de Triton 100x e 10 ppb de Irídio (Ir) como 

padrão interno (PI), em uma diluição de 1:20 para plasma (4,75 mL de diluente + 250 µL de 

plasma) e 1:50 para sangue total (4,9 mL de diluente + 100 µL de sangue total); todas as 

determinações foram realizadas em triplicata técnica para cada amostra. Os resultados estão 

expressos em µg/dL. 

A curva de calibração padrão foi preparada usando o método de ajuste de matriz, 

adicionando 0,1 mL de sangue base (sangue ovino proveniente de animais do biotério central do 

campus de Ribeirão Preto) em cada solução de calibração usando o mesmo diluente. Antes da 

análise de cada amostra, um branco reagente (apenas diluente) foi executado.  

Para a precisão das análises e o controle de qualidade dos resultados, foram utilizados 

materiais de referência de sangue humano certificados (QME QAS 07 B06), provenientes do 

L'Institut National de Santé Publique du Québec (INSP, Canadá) contendo Pb, e foram 

analisados prévia, durante e posteriormente as análises de forma aleatória. Todos os resultados 

obtidos estavam de acordo com os valores de referência.  

 

3.3.   Determinação de parâmetros hepáticos e renais 

As atividades das enzimas transaminase glutâmica oxalacética ou Aspartato 

Aminotransferase (TGO/AST) e transaminase glutâmica pirúvica ou Alanina Aminotransferase 

(TGP/ALT), bem como da gama-glutamil transferase (GGT), ureia e creatinina foram 

determinadas por espectrofotometria UV/Vis através do uso de kits comerciais provenientes da 

Dialab GmbH (Wiener Neudorf, Austria) em um analisador para bioquímica clínica (Mindray, 

modelo BS-200, Shenzhen, China), de acordo com as recomendações do fabricante. 

 

3.4.   Extração e quantificação do DNA sanguíneo  

O DNA genômico foi extraído a partir do sangue total utilizando o kit “ReliaPrep Blood 

gDNA Miniprep System” (Promega, Wisconsin, WI, EUA), de acordo com as recomendações 

do fabricante.  

O procedimento tem como princípio a obtenção de DNA purificado a partir de uma amostra 

de sangue total, com o processamento através de coluna de sílica, onde primeiro ocorre a liberação e 
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ligação do DNA à coluna, com posterior remoção de impurezas e eluição para a obtenção do DNA 

purificado. 

Após a extração, primeiro foi analisada a qualidade do DNA através do NanoDrop 

ND2000 UV-Vis espectrofotômetro (Thermo Fischer Scientific – Waltham Massachusetts, 

EUA) por meio da verificação das razões 260/280, onde a proporção das absorbâncias é 

utilizada a fim de avaliar a pureza do DNA extraído (valor aceitável > 1,8) e 260/230 utilizada 

como medida secundária de pureza (valor aceitável > 2,0). Posteriormente, a quantificação do 

DNA foi realizada por fluorímetro (Qubit 3.0, Invitrogen, California, CA, EUA), com o uso do 

“Qubit dsDNA BR Assay Kit” (Invitrogen, California, CA, EUA) de acordo com as recomendações 

do fabricante; este kit apresenta maior sensibilidade e precisão quando comparado à absorbância 

UV devido à maior capacidade de distinção de moléculas e capacidade de detecção às baixas 

concentrações de DNA.  

 

3.5. Quantificação da porcentagem de metilação global do DNA  

A detecção e quantificação da porcentagem de metilação global presente no DNA – 5mC, 

foi realizada utilizando-se o “5-mC DNA ELISA Kit” (Zymo Research, Irvine, CA, EUA), 

composto de método colorimétrico por ELISA indireto, onde foi necessário realizar o 

revestimento do DNA, com posterior desnaturação, incubação das amostras, e lavagem a fim de 

remover as possíveis impurezas. Foi adicionado o mix de anticorpos e em sequência o 

Horseradish Peroxidase (HRP Developer, Zymo Research, Irvine, CA, EUA) para o 

desenvolvimento da cor.  

A absorbância foi medida a 405 nm, utilizando-se um leitor de placas de ELISA (Biotek 

Elx800, Winooski, EUA). Os resultados estão expressos em % de DNA global metilado (% de 

5mC). 

 

3.6.  Delineamento de iniciadores para regiões promotoras 

Os iniciadores dos genes GCLC e MT2A foram delineados (detalhes na Tabela 2, e 

Figuras 3 e 4) para a realização de PCRs para obtenção do produto final da reação, o qual foi 

utilizado no sequenciamento da região promotora dos genes de interesse utilizando os seguintes 

critérios: (1) Tamanho entre 18 e 24 pares de bases; (2) Sem três guaninas (G) ou citosinas (C) 

na extremidade 5’; (3) Mesma quantidade de C e G no foward e no reverse; (4) Conter pelo 

menos 50% de conteúdo C e G; (5) Amplicon menor que 400 pares de bases; (6) Temperatura de 

melting entre 50-60°C; (7) Self-dimer não deve ser maior que 10 kcal/mole; (8) O hetero-dimer 

não deve ser menor que -10 kcal/mole. 
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Localizado na extremidade 5’ de cada iniciador reverso, a biotina tem por função a 

sinalização para que as fitas marcadas sejam imobilizadas, tratadas e revestidas pelos grânulos de 

estreptavidina. 

 

Tabela 2 – Sequências e propriedades dos iniciadores desenhados para análise dos padrões de 

metilação por pirosequenciamento. 

Gene Sequência dos iniciadores Amplicon TA
5
 

GCLC 

F
1
: 5’ GTTAGGAGGATGGTTTTGG 3’ 

R
2
: 5’ [B]CCAATTCCTACACATCTACC 3’ 

Seq
3
: GTAAGATAAAGGTAG 

260 pb
4
 53ºC 

MT2A 

F: 5’ GAGTATAGGATAGGAGGGAGG 3’ 

R
2
: 5’ [B]

6
CATCCCCAACCTCTTACC 3’ 

Seq
3
: GTAAGTGATTTA 

452 pb
4
 59ºC 

1
F: Foward; 

2
R: Reverse; 

3
Seq: iniciador usado para a reação de sequenciamento; 

4
pb: pares de bases; 

5
TA: 

Temperatura de anelamento, 
6
[B]: Biotina. 

 

 

Figura 3 – Gene GCLC (ID 2729) 
 

 
O gene GCLC está localizado no braço curto do cromossomo 6 (p12.1), tamanho de 1.263 pb. O círculo vermelho 

destaca a localização do gene em relação ao cromossomo no qual se encontra inserido. A seta vermelha indica a 

localização da ilha CpG do gene (destacada em verde). A seta amarela indica a localização do iniciador delineado (F 

e R). Fonte: genome.ucsc.edu 
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Figura 4 – Gene MT2A (ID 4502) 

 

O gene MT2A está localizado no braço longo do cromossomo 16 (q13), tamanho de 779 pb. O círculo vermelho 

destaca a localização do gene em relação ao cromossomo no qual se encontra inserido. A seta vermelha indica a 

localização da ilha CpG do gene (destacada em verde). A seta amarela indica a localização do iniciador delineado (F 

e R). Fonte: genome.ucsc.edu 

 

3.7.   Modificação do DNA por bissulfito de sódio 

O DNA foi modificado com o “EZ DNA Methylation-Gold Kit” (Zymo Research, Irvine, 

CA, USA). No tratamento com bissulfito de sódio, a citosina metilada é mantida enquanto ocorre 

a conversão da citosina não metilada para uracila e após amplificação por PCR para timina 

(TOST, 2007). 

Primeiro foi necessário a adição de 130 μL do CT Conversion Reagent (Zymo 

Research, Irvine, CA, USA) em 20μL de DNA (500ng) a fim de desnaturar a molécula de 

DNA. A conversão do DNA foi realizada pela incubação em termociclador (Mastercycler 

Gradient, Eppendorf, Hamburg, Alemanha) com as seguintes condições: 98°C por 10 minutos e 

64ºC por 2,5 horas seguidas de um etapa de 4ºC por 10 minutos. Os passos seguintes 

consistiram na adição de 600 μL de M-Binding Buffer (Zymo Research, Irvine, CA, USA) na 

coluna Zymo-Spin™ IC Column (Zymo Research, Irvine, CA, USA) e transferência do volume 

(150μL) incubado contendo o DNA. As amostras foram centrifugadas em velocidade máxima 

por 30 segundos e posteriormente o resíduo que passou pelas colunas foi descartado. Foram 

adicionados 100 μL de M-Wash Buffer (Zymo Research, Irvine, CA, USA) à coluna, repetindo 

as etapas de centrifugação e descarte dos resíduos. Posteriormente, foi realizada a 

dessulfonação pela adição de 200 μL do M-Desulphonation Buffer (Zymo Research, Irvine, 

CA, USA) e incubação durante 15 minutos em temperatura ambiente, seguidos por 

centrifugação a 5000g por 30 segundos. Em seguida, foram realizadas duas etapas adicionais 

de lavagem com 200 μL de M-Wash Buffer e centrifugação a 5000g por mais 30 segundos e 

descarte do resíduo. A recuperação do DNA modificado foi realizada com modificação no 

 

MT2A 
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volume final para 24 µL de M-Elution Buffer na matriz da coluna e centrifugação a 5000g por 5 

minutos para um melhor rendimento das reações. 

 

3.8.  Amplificação das amostras por PCR (Reação em cadeia de polimerase) 

Após o tratamento do DNA com bissulfito de sódio, 25 ng de cada amostra foram 

amplificadas para o gene MT2A por PCR com um dos iniciadores marcados com biotina na 

extremidade 5’, utilizando-se o kit HotStartTaq DNA polimerase (Qiagen, Hilden, Alemanha), 

com um volume final de 50 µL, contendo: 1,0 µL do DNA convertido (25 ng) e 49 µL da mistura 

composta por Tampão 10x (5 µL), 10 µM (1 µL) de dNTP mix (desoxinucleotídeo – Promega, 

Wisconsin, WI, EUA), 10µM (1 µL) do iniciador foward e reverse e 1U (0,2 µL) de Taq DNA 

polimerase (Qiagen, Hilden, Alemanha).  

A amplificação foi realizada utilizando-se o termociclador (Mastercycler Gradient, 

Eppendorf, Hamburg, Alemanha), onde a condição da reação foi de 95°C por 15 minutos, 50 

ciclos de 95°C por 30 segundos e, por 30 segundos a temperatura de anelamento dos iniciadores 

utilizados, 72°C por 45 segundos e uma fase de extensão final de 72ºC por 10 minutos. Após a 

etapa de reação de amplificação, 1,5 µL do produto foram submetidos a uma corrida de 

eletroforese em gel de agarose (Sigma-Aldrich, St. Louis, Missouri, EUA) 0,8% corado com Gel 

Red Nucleic Acid Stain (Qiagen, Hilden, Alemanha), possuindo como marcador o 100pb DNA 

ladder (Invitrogen, Massachusetts, USA) para a confirmação da amplificação e avaliação da 

qualidade e intensidade da banda (Figura 5). 

 

Figura 5 – Gel de confirmação da amplificação das amostras para os genes específicos. 

 

Gel de agarose 0,8%, marcado com 100bp DNA Ladder para confirmação de amplificação das amostras dos 

genes. As bandas mostram a amplificação da amostra para o iniciador específico delineado para cada gene, onde 

(A) gene GCLC e (B) gene MT2A. Fonte: Elaborado pela autora.  

 

 

https://www.google.com.br/search?sa=X&biw=1366&bih=638&q=St.+Louis&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sLC0SK5U4gAxzcoryrW0spOt9POL0hPzMqsSSzLz81A4VhmpiSmFpYlFJalFxQDMHhGVQwAAAA&ved=0ahUKEwjpzpua3fzVAhWGfZAKHVv3BocQmxMIhwEoATAP
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3.9.  Pirosequenciamento 

O preparo da fita simples de DNA para o pirosequenciamento foi realizado usando a 

estação de vácuo PSQ Vaccuun Prep Tool (Qiagen, Hilden, Alemanha) segundo as instruções do 

fabricante, onde 48 µL do produto da PCR foi transferido para uma placa de 96 poços e retido 

por um tampão composto por beads de sefarose, onde: 3,0 µL de Beads Streptavidin-Coated 

Sepharose (GE HealthCare, Little Chalfont, Reino Unido) + 37 µL de tampão de ligação 

(PyroMark Binding Buffer - Qiagen, Valencia, CA). A placa foi agitada a 1.500 rpm por 10 

minutos com posterior etapa de lavagem e purificação dos produtos de PCR, por meio do PSQ 

Vaccuun Prep Tool. 

Inicialmente, foi realizada a lavagem em álcool 70%, seguida por desnaturação por meio 

de uma solução de NaOH (PyroMark Denaturation Solution - Qiagen, Hilden, Alemanha) e uma 

nova lavagem com o PyroMark Wash Buffer (Qiagen, Hilden, Alemanha). O iniciador de 

sequenciamento foi diluído em 40 μL do tampão de anelamento (PyroMark Annealing Buffer - 

Qiagen, Hilden, Alemanha) e adicionado em placa específica para o procedimento do 

pirosequenciamento (PSQ 96 low plate - Qiagen, Hilden, Alemanha) junto ao produto já 

purificado. Em seguida, a placa foi incubada a 80 ºC por 2 minutos e posteriormente em 

temperatura ambiente por 10 minutos para propiciar o anelamento do iniciador de 

sequenciamento.  

Os produtos purificados e ligados ao iniciador foram transferidos para o equipamento 

PSQ HS 96A Pyrosequencer (Qiagen, Hilden, Alemanha), onde foi realizado o sequenciamento 

em tempo real das regiões usando os reagentes PyroMark Gold Q96 (Qiagen, Hilden, 

Alemanha). Para garantir a confiabilidade dos dados foram utilizados, padrões de DNA 100% 

metilados e 0% metilados foram utilizados como controles das reações, respectivamente. 

 

3.10.  Análise estatística 

Idade, tempo de trabalho, o índice de massa corporal (IMC), TGO/AST, TGP/ALT, GGT, 

concentrações de Pb-s e Pb-p, e padrões de metilação foram categorizadas como variáveis 

contínuas; consumo de álcool e tabagismo classificados como variáveis categóricas. Foram 

considerados como consumo de álcool indivíduos que bebem, pelo menos, cinco doses por 

semana e como fumantes, indivíduos que fumam pelo menos, uma quantidade maior que cinco 

cigarros por dia nos últimos cinco anos.  

Foram conduzidas análises estatísticas descritivas para sumarizar as características gerais 

da população. Posteriormente, correlações de Spearman (rs) realizadas a fim de avaliar as 
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possíveis associações entre idade, IMC, tempo de trabalho, tabagismo, consumo de bebidas 

alcoólicas, Pb-s, Pb-p e porcentagem de metilação global do DNA. 

Modelos de regressão linear multivariada foram utilizados a fim de avaliar a associação 

entre Pb-p, Pb-s e % de metilação global do DNA. As associações entre os parâmetros 

bioquímicos, idade, índice de massa corporal, níveis de Pb, consumo de álcool, tabagismo e a 

porcentagem de metilação global do DNA foram analisados primeiramente em um modelo 

univariado e foram incluídas no modelo multivariado se tivessem um valor de p ≤ 0,20. Todas as 

análises foram realizadas no programa SPSS
 

23 Statistics (IBM; Armonk, NY, EUA) e 

resultados foram considerados significativos para um valor de p ≤ 0,050. 

 

4. Resultados 

4.1. Características gerais 

 As características gerais, bem como as concentrações de Pb no sangue, no plasma, a % 

de metilação global do DNA e para os genes MT2A e GCLC de todos os participantes (n=100) do 

estudo estão resumidas na Tabela 3 e os valores de referência para os parâmetros bioquímicos 

hepáticos e renais encontram-se na Tabela 4. 

 

Tabela 3 – Características gerais dos voluntários. 

 
N Média ± DP Mediana Mínimo Máximo 

Idade (anos) 100 37 ± 10 35 18 67 

IMC
 
(kg/m

2
) 100 27 ± 4,0 25 18 39 

Álcool (sim) 100 (32) - - - - 

Tabagismo (sim) 100 (18) - - - - 

Uréia
a
 (mg/dL) 100 27 ± 10 27 1,2 59 

Creatinina
a
 (mg/dL) 100 1,3 ± 3,8 1,0 0,42 3,9 

TGO
a
 (U/L) 100 26 ± 10 24 10 73 

TGP
a
 (U/L) 100 23 ± 12 20 6,0 66 

GGT
a
 (U/L) 100 33 ± 39 22 5,4 287 

Tempo de trabalho 

(meses) 
100 33 ± 33 18 1,0 144 

Pb-s (µg/dL) 100 19 ± 10 19 1,8 48 

Pb-p (µg/dL) 100 0,56 ± 0,64 0,38 0,033 4,0 

% Metilação Global 100 2,8 ± 1,0 2,6 1,0 6,5 

% Metilação MT2A
b
 100 1,3 ± 0,59 1,2 0,47 3,7 

% Metilação GCLC
c
 100 0,83 ± 0,38 0,81 0,25 2,8 

a
Parâmetros bioquímicos determinados no soro; 

b
metalotioneína 2A, gene ID 4502; 

c
glutamil cisteína ligase; 

unidade catalisadora, gene ID 2729. Fonte: Elaborado pela autora. 
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Tabela 4 – Valores de referência para os parâmetros bioquímicos associados à toxicidade renal 

e hepática. 

Parâmetro Valor de Referência 

Ureia  16 a 40 mg/dL
a
 

Creatinina  0,6 a 1,2 mg/dL
a
 

Transaminase Glutâmica Oxalacética (TGO) 5 a 40 U/L
b
 

Transaminase Glutâmica Pirúvica (TGP) 7 a 56 U/L
b
 

Gama Glutamil Transpeptidase (GGT) 8 a 61 U/L
b
 

Fonte: 
a
Lopes, 2004; 

b
Lopes, 1998. 

 

A idade dos participantes variou de 18 a 67 anos (média de 37 ± 10), enquanto o tempo 

médio de trabalho foi 2,8 ± 2,8 anos (de um mês a 12 anos). O IMC médio foi de 27 ± 4,0 kg/m
2
; 

32% dos participantes consomem bebidas alcoólicas regularmente e 12% declararam que são 

fumantes. A concentração de Pb-s foi de 19 ± 10 μg/dL (variando de 1,8 a 48 μg/dL) e Pb-p foi 

de 0,56 ± 0,64 μg/dL, atingindo valores de até 4,0 μg/dL. Uma grande variação foi observada em 

relação à % de metilação global do DNA com níveis variando de 1,0 a 6,5% (média 2,8 ± 1,0%); 

enquanto que a % de metilação das regiões promotoras dos genes MT2A e GCLC ficaram em 

torno de 1,0%. Já em relação aos parâmetros bioquímicos relacionados à toxicidade renal (ureia e 

creatinina) e à toxicidade hepática (TGO, TGP e GGT), os valores de referência estão listados na 

tabela abaixo. Como pode ser observado, a maioria dos indivíduos apresentou concentrações de 

ureia e creatinina e atividade das enzimas TGO, TGP e GGT dentro dos valores de referência; 

entretanto, valores acima dos limites estabelecidos foram observados em 9%, 18%, 11%, 2% e 

12%, respectivamente. 

 

4.2.   Correlações  

A Tabela 5 apresenta as correlações de Spearman entre idade, índice de massa corporal 

IMC, tempo de trabalho, tabagismo, consumo de álcool, TGO, TGP, GGT, Pb-s, Pb-p, % de 

metilação global do DNA, % de metilação da região promotora do gene MT2A e % de metilação 

da região promotora do gene GCLC. Como esperado, Pb-s e Pb-p foram fortemente 

correlacionados entre si (rs = 0,83; p≤0,010); enquanto que nenhuma correlação significativa foi 

observada entre os parâmetros de toxicidade renal e hepática e concentrações de Pb sanguíneas e 

plasmáticas. Por outro lado, idade, o IMC, o tempo de trabalho, o tabagismo e o consumo de 

álcool não foram significativamente correlacionados com nenhum dos biomarcadores 

relacionados à exposição ao metal (p>0,050). Em relação ao status epignéticos dos indivíduos, 
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foram observadas correlações negativas entre Pb-s, Pb-p e % de metilação global de DNA (rs = -

0,37; p≤0,010 e rs = -0,42; p≤0,010, respectivamente), enquanto que a exposição ao metal não 

impactou diretamente a porcentagem de metilação em ilhas CpGs dos genes MT2A e GCLC; 

entretanto, foi observada correlação significativa entre a % de metilação do gene MT2A e 

tabagismo (rs = 0,22; p≤0,050), sugerindo que o tabagismo pode influenciar no padrão de 

metilação do gene. 
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Tabela 5 – Correlações de Spearman (rs) entre idade, índice de massa corporal (IMC), tempo de trabalho, tabagismo, consumo de álcool, transaminase glutâmica 

oxalacética (TGO), transaminase glutâmica pirúvica (TGP), gama-glutamil-transferase (GGT), Pb no sangue (Pb-s), Pb no plasma (Pb-s), % de metilação global 

do DNA (% 5-mC), % de metilação da região promotora do gene MT2A (% MT2A) e % de metilação da região promotora do gene GCLC (% GCLC). 
 

 
Idade IMC Trabalho Tabagismo Álcool Ureia Creatinina TGO TGP GGT Pb-s Pb-p % 5-mC 

% 

MT2A 
% GCLC 

Idade
a
 - 0,25

*
 0,20 0,079 0,11 0,13 0,11 0,064 0,24

*
 0,25

*
 0,077 0,084 -0,10 0,086 -0,024 

IMC
b
 0,25

*
 - 0,035 0,0030 0,077 -0,0010 0,070 0,19 0,26

*
 0,31

**
 -0,079 -0,13 0,12 0,042 -0,19 

Trabalho
c
 0,20 0,035 - -0,20

*
 -0,0050 -0,038 0,0070 0,026 -0,017 0,0010 0,13 0,19 0,031 -0,12 0,064 

Tabagismo
d
 0,079 0,0030 -0,20

*
 - 0,066 0,174 0,093 0,0050 -0,043 0,027 -0,056 0,020 -0,060 0,22

*
 0,028 

Álcool
e
 0,11 0,077 -0,0050 0,066 - -0,12 0,057 -0,046 -0,016 0,17 -0,020 -0,025 0,037 0,065 0,053 

Ureia
f
 0,13 -0,0010 -0,038 0,17 -0,12 - 0,59

**
 0,38

**
 0,28

**
 0,21

*
 -0,010 -0,037 -0,032 -0,059 -0,0070 

Creatinina
f
 0,11 0,070 0,0070 0,093 0,057 0,59

**
 - 0,58

**
 0,41

**
 0,30

**
 -0,012 -0,070 -0,16 0,021 -0,031 

TGO
g
 0,064 0,19 0,026 0,0050 -0,046 0,38

**
 0,58

**
 - 0,81

**
 0,52

**
 -0,016 -0,038 -0,012 -0,17 -0,029 

TGP
g
 0,24

*
 0,26

*
 -0,017 -0,043 -0,016 0,28

**
 0,41

**
 0,81

**
 - 0,61

**
 -0,058 -0,081 0,0060 -0,12 0,016 

GGT
g
 0,25

*
 0,31

**
 0,0010 0,027 0,17 0,21

*
 0,30

**
 0,52

**
 0,61

**
 - -0,11 -0,080 -0,043 -0,043 -0,047 

Pb-s
h
 0,077 -0,079 0,13 -0,056 -0,020 -0,010 -0,012 -0,016 -0,058 -0,11 - 0,83

**
 -0,37

**
 0,0030 -0,047 

Pb-p
h
 0,084 -0,13 0,19 0,020 -0,025 -0,037 -0,070 -0,038 -0,081 -0,080 0,83

**
 - -0,42

**
 0,020 0,019 

% 5-mC -0,10 0,12 0,031 -0,060 0,037 -0,032 -0,16 -0,012 0,0060 -0,043 -0,37
**

 -0,42
**

 - -0,20 -0,027 

% MT2A 0,086 0,042 -0,12 0,22
*
 0,065 -0,059 0,021 -0,17 -0,12 -0,043 0,0030 0,020 -0,20 - -0,060 

% GCLC -0,024 -0,19 0,064 0,028 0,053 -0,0070 -0,031 -0,029 0,016 -0,047 -0,047 0,019 -0,027 -0,060 - 

a
meses; 

b
 kg/m

2
; 

c
meses; 

d
indivíduos que não fumam foram tomados como referência; 

e
indivíduos que não bebem foram tomados como referência; 

f
mg/dL; 

g
U/L creatinina; 

h
µg/dL.

*
 p≤ 0,050, 

**
 

p≤ 0,010. Fonte: Elaborado pela autora. 
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4.3.   Exposição ao metal vs. metilação global do DNA 

  Foram aplicados modelos de regressão linear multivariados, ajustados para outras 

variáveis que poderiam influenciar os níveis de Pb e o estado epigenético (idade, IMC, tempo 

de trabalho, consumo de álcool e tabagismo; obtidos por modelos de regressão linear 

univariados que apresentaram um valor de p≤0,20). Os resultados são apresentados nas 

Figuras 6 e 7, que evidenciam associações negativas entre a exposição ao Pb e a % de 

metilação global do DNA (β = -0,034; p<0,0010 para Pb-s e β = -0,35; p<0,0010 para Pb-p). 

 

Figura 6 – Chumbo no sangue (Pb-s) em função da % de metilação global do DNA. 

 

As linhas de regressão não refletem ajustes para idade, IMC, tempo no trabalho, álcool e tabagismo. Modelo 

matemático: % de metilação global do DNA = α + β1×idade + β2×IMC + β3×tempo no trabalho + β4×alcool + 

5×tabagismo. Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura 7 – Chumbo no plasma (Pb-p) em função da % de metilação global do DNA. 
 

 

As linhas de regressão não refletem ajustes para idade, IMC, tempo no trabalho, álcool e tabagismo. Modelo 

matemático: % de metilação global do DNA = α + β1×idade + β2×IMC + β3×tempo no trabalho + β4×alcool + 

5×tabagismo. Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.4. Exposição ao metal vs. % metilação em MT2A e GCLC 

 As Figuras 8 e 9 apresentam os gráficos obtidos após os experimentos de 

pirosequenciamento dos genes MT2A e GCLC e mostra os sítios CpGs individualmente, bem 

como a porcentagem de metilação em cada um deles. 

 Como pode ser visto, para ambos os genes foram analisados um total de seis CpGs 

(escolhidas de acordo com o desenho dos primers nas ilhas CpGs localizadas nas regiões 

promotoras dos genes; detalhes em Materiais e Métodos) e estão representados nas figuras por 

“C/T”. A porcentagem de metilação da região analisada para o gene MT2A foi de 1,3 ± 0,59 

%, enquanto que para o gene GCLC foi de 0,83 ± 0,38%. 
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Figura 8 – Gráfico de pirograma do gene MT2A.

 

Após a análise de uma amostra que apresentava 1% de metilação no primeiro e terceiro CpG, e 2% no quarto e 

quinto CpG. Fonte: PyroMark Q96 Software 05/2011. 

 
  

Figura 9 – Gráfico de pirograma do gene GCLC. 

 

Após a análise de uma amostra que apresentava 1% de metilação no primeiro, segundo, quarto e sexto CpG, e 

2% no quinto CpG. Fonte: PyroMark Q96 Software 05/2011. 
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  Também, foram aplicados modelos de regressão linear multivariados, a fim de 

avaliar o impacto da exposição ao Pb sobre a % de metilação das regiões promotoras dos 

genes MT2A e GCLC, ajustados para outras variáveis que poderiam influenciar os níveis de 

Pb e o estado epigenético (idade, IMC, tempo de trabalho, consumo de álcool e tabagismo; 

obtidos por modelos de regressão linear univariados que apresentaram um valor de p≤0,20). 

Os resultados são apresentados nas Figuras 10, 11, 12 e 13, e evidenciam que a exposição ao 

metal não foi capaz de induzir diferenças significativas nos padrões de metilação das regiões 

promotoras dos genes estudados; os parâmetros estatísticos (valores de β para os 

biomarcadores do metal) estão apresentados no lado direito inferior de cada figura. 

 

Figura 10 – Chumbo no sangue (Pb-s) em função da % de metilação da região promotora do 

gene MT2A. 

 

As linhas de regressão não refletem ajustes para idade, IMC, tempo no trabalho, álcool e tabagismo. Modelo 

matemático: % metilação do MT2A = α + β1×idade + β2×IMC + β3×tempo no trabalho + β4×alcool + 

5×tabagismo. 
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Figura 11 – Chumbo no plasma (Pb-p) em função da % de metilação da região promotora do 

gene MT2A.  

 

As linhas de regressão não refletem ajustes para idade, IMC, tempo no trabalho, álcool e tabagismo. Modelo 

matemático: % de metilação do MT2A = α + β1×idade + β2×IMC + β3×tempo no trabalho + β4×alcool + 

5×tabagismo. 

 

 

Figura 12 – Chumbo no sangue (Pb-s) em função da % de metilação da região promotora do 

gene GCLC. 

 
As linhas de regressão não refletem ajustes para idade, IMC, tempo no trabalho, álcool e tabagismo. Modelo 

matemático: % de metilação do GCLC = α + β1×idade + β2×IMC + β3×tempo no trabalho + β4×alcool + 

5×tabagismo. 
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Figura 13 – Chumbo no plasma (Pb-p) em função da % de metilação da região promotora do 

gene GCLC. 

 

As linhas de regressão não refletem ajustes para idade, IMC, tempo no trabalho, álcool e tabagismo. Modelo 

matemático: % de metilação do GCLC = α + β1×idade + β2×IMC + β3×tempo no trabalho + β4×alcool + 

5×tabagismo. 

 

5. Discussão 

Em 2012, o Programa Nacional de Toxicologia dos Estados Unidos (NTP) publicou 

uma série de monografias demonstrando que há evidências suficientes de efeitos adversos 

para a saúde em seres humanos com concentrações de Pb-s  tão baixa quanto 10 μg/dL, como 

aumento da pressão arterial, tremores e problemas renais. O Centro de Controle e Prevenção 

de Doenças dos Estados Unidos (CDC) em 2005 determinou os níveis de Pb para indivíduos 

adultos não expostos até 10 μg/dL e até 5,0 μg/dL para crianças. Além disso, há evidências 

suficientes de que as concentrações de Pb variando de 20 a 40 μg/dL são capazes de aumentar 

a instabilidade genética, tanto em modelos laboratoriais in vitro quanto in vivo. (MAK 

VALUE DOCUMENTATIONS, 2012 e IARC, 2006). 

Como observado na Tabela 3, as concentrações de Pb-s observadas neste trabalho 

estão de acordo com os Índice Biológico Máximo Permitido (IBMP) estabelecido pela Norma 

Regulamentadora n°7 (Ministério do Trabalho e Emprego do Governo Federal do Brasil, NR-

7, Portaria GM n.º 3.214, de 08 de junho de 1978, modificada pela Portaria SSST n.º 24, de 

29 de dezembro de 1994), que determina o limite de 60 µg/dL em indivíduos 

ocupacionalmente expostos ao metal. Entretanto, fica claro que há a necessidade de uma 

revisão sistemática na presente lei, uma vez que estudos recentes sugerem que concentrações 
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bem mais baixas que as encontradas no presente estudo são suficientes para induzir diversos 

efeitos adversos à saúde. Em um estudo realizado em trabalhadores de fábrica de bateria no 

Irã, as concentrações de Pb-s encontradas foram mais baixa, tendo como média 7,59 ± 2,75 

µg/dL, e  valor máximo de Pb-s de 16,10 µg/dL (TAHERI et al., 2012). Na Coréia do Sul, o 

estudo com mais de 13.000 trabalhadores expostos ao Pb em 2003, teve como média de Pb-s 

6,08 ± 2,53 µg/dL (KIM et al., 2006), valores muito abaixo dos encontrados no presente 

trabalho. 

Os parâmetros bioquímicos foram analisados no presente estudo, a fim de avaliar o 

funcionamento renal e hepático. De modo geral, quando analisada a média, os níveis 

encontram-se dentro dos valores de referência, embora todos eles apresentem grandes 

variações, ultrapassando tanto o limite mínimo quanto o limite máximo dos níveis desses 

parâmetros no soro, o que pode ter efeitos significativos nos rins e no fígado, 

individualmente.  

Os rins exercem múltiplas funções como filtração, reabsorção e manutenção da 

homeostasia, a qual é caracterizada como primordial, regulando o meio interno pela 

reabsorção de substâncias e íons filtrados nos glomérulos renais e a excreção de outras 

substâncias (BURTIS E ASHWOOD, 1999). 

O principal metabólito derivado da degradação de proteínas pelo organismo é a ureia, 

cuja biossíntese se dá exclusivamente em processo hepático intracelular, onde o nitrogênio 

contido no aminoácido é convertido em uréia e a mesma é 90% excretada pelos rins (SODRÉ, 

2007).  

A principal utilidade da ureia para o diagnóstico clínico está na determinação em 

conjunto com a creatinina. A creatinina é um produto residual da creatina e é filtrada 

livremente no glomérulo. A razão uréia/creatinina em valor abaixo do esperado pode ser 

encontrada em situações como baixa ingestão de proteínas, necrose tubular aguda, condições 

de privação alimentar ou redução da síntese de uréia por insuficiência hepática. A creatinina 

acima do valor de referência caracteriza processos obstrutivos pós-renais, como tumores ou 

estenose de vias urinárias (SODRÉ, 2007). 

O fígado é responsável pelo metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras, onde 

os produtos de resíduos do metabolismo são detoxificados através de processos como a 

desaminação de aminoácidos, que produz ureia; realiza a secreção e síntese da bile, além de 

lipoproteínas e proteínas plasmáticas, incluindo fatores de coagulação (BURKITT, 1993). O 

fígado também mantém o nível estável de glicose no sangue, armazena a glicose como 
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glicogênio (glicogênese), divide o glicogênio em glicose quando necessário (glicogenólise) e 

sintetiza glicose a partir de aminoácidos (gluconeogênese) (GIANNINI, 2005). 

O aumento das concentrações séricas de aminotransferases/transaminases (AST/TGO 

e ALT/TGP) é resultante de lesões no fígado, sejam elas agudas ou crônicas. Essas enzimas 

catalisam a transferência de grupamentos α-amino de aspartato e alanina para o grupo α-ceto 

de ácido cetoglutárico para gerar ácidos oxalacéticos e pirúvicos (VANDERLIND, 1986; 

DUFOUR, 2000). A TGP é localizada unicamente no citoplasma celular, enquanto a TGO se 

encontra tanto no citoplasma citosólico quanto no mitocondrial (REJ, 1989). Já a GGT está 

presente em hepatócitos e células epiteliais biliares, túbulos renais, pancreas e intestino 

(ROSALKI, 1971).  

Qualquer doença relacionada ao fígado pode ser responsável por níveis séricos de 

GGT alterados, por exemplo, em pacientes com doença hepática crônica o aumento da 

concentração de GGT está associado ao dano do ducto biliar e fibrose (GIANINNI, et al. 

2001). Devido á sua alta sensibilidade para doenças relacionadas ao fígado, a GGT pode ser 

útil para identificar as causas de níveis de TGP alterados, em conjunto com a análise dos 

níveis de TGO (COHEN, 1979). 

Apesar de não ser observada correlação entre Pb-s e Pb-p com os parâmetros 

bioquímicos, tanto hepáticos como renais, todos eles foram significativamente 

correlacionados entre si, afirmando as hipóteses de que o diagnóstico deve ser dado ao avaliá-

los em conjunto. 

Como já mencionado anteriormente, não foi observada correlação significativa entre 

Pb-s e Pb-p com o tempo de trabalho. Uma hipótese para este resultado deve-se ao número de 

participantes neste estudo (n=100) e à alta variação no tempo de trabalho (de um mês a 12 

anos), uma vez que em um estudo anterior com os mesmos trabalhadores, porém com maior 

número de participantes (n=237) observou-se claras correlações significativas entre Pb-s, Pb-

p e tempo de trabalho (rs = 0,21 e rs = 0,21; ambos p≤0,010, respectivamente) (GOMES et 

al., 2016). 

Nota-se ainda que, embora não significativo, uma correlação entre Pb-p e tempo de 

trabalho no presente estudo (rs = 0,19, p = 0,064) foi observada em contraste com Pb-s (rs = 

0,13, p = 0,20), o que sustenta ainda mais a hipótese de que a concentração de Pb-p pode ser 

um biomarcador  extremamente importante para a exposição ao Pb, uma vez que a fração 

plasmática apresenta maior disponibilidade e o toxicante presente nesta porção pode ser 

distribuído aos tecidos alvo induzindo efeitos adversos á saúde (Beckett et al., 2007; 

O'FLAHERTY, 1998). 
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Como mencionado, a porcentagem de metilação global do DNA foi de 2,8 ± 1,0. 

Estudos prévios sugerem que a % de 5-mC no material genéticos é dependente de diversos 

fatores, tais como idade, dieta e estado fisiopatológico (BOLLATI & BACCARELLI, 2010); 

entretanto, discussões acerca destes fatores sobre os resultados encontrados no presente 

estudo fogem do escopo do trabalho e seriam muito especulativos. Também, outros estudos 

demonstram que a % de metilação global do DNA pode estar relacionada com a etnia dos 

indivíduos. Zhu e colaboradores (2016) em um estudo envolvendo 454 indivíduos saudáveis, 

demonstraram que afro-americanos tendem a possuir menor % de 5mC do que caucasianos: 

0,44% vs. 0,40%; valores bem menores que os observados neste trabalho.  

Estudos anteriores foram realizados com o objetivo de avaliar o impacto da exposição 

ao Pb e alterações nos padrões epigenéticos, como metilação do DNA e acetilação de 

histonas, utilizando Pb-s como biomarcador (HANNA et al., 2012; LUO et al., 2014; 

PILSNER et al., 2009; WRIGHT et al., 2010; XU et al., 2015). Entretanto, estes dados não 

são conclusivos e sugerem assim que o padrão de metilação global possa estar associado tanto 

aos níveis de exposição, matriz analisada, características demográficas da população e 

também relacionadas ao sexo. Por exemplo, Wright e colaboradores (2010) avaliaram as 

possíveis associações entre biomarcadores Pb-s, Pb na patela e Pb na tíbia e padrões de 

metilação global do DNA por LINE-1 e Alu e encontraram apenas associação negativa entre 

Pb na patela e LINE-1. Cabe ressaltar que as concentrações de Pb encontradas nestes 

indivíduos foram de 4,1 ± 2,4 µg/dL; valores cerca de cinco vezes menores que os observados 

no presente estudo. Em outro trabalho, envolvendo crianças americanas, Sen e colaboradores 

(2015a) observaram que a exposição ao metal durante o início da vida (três meses a cinco 

anos) está associada com alterações no padrão de metilação de inúmeros genes e são sexo 

específicos. Neste trabalho, os pesquisadores mapearam 456 regiões CpG que apresentam 

padrões de metilação diferentes entre meninos e meninas: 365 regiões estavam hipermetiladas 

e 91 regiões estavam hipometiladas em crianças do sexo feminino quando comparadas às 

crianças do sexo masculino. No presente trabalho foram avaliados apenas indivíduos do sexo 

masculino e, portanto, uma discussão mais profunda não é possível ser conduzida; entretanto, 

está bem estabelecido que haja diferenças na retenção do metal entre os sexos e estas 

diferenças podem ser determinantes para os diversos efeitos adversos associados à exposição 

ao metal (VAHTER et al., 2007). 

Estudos laboratoriais in vitro e in vivo também foram conduzidos e fornecem possíveis 

modelos moleculares para esta interação entre a exposição ao metal e alterações no padrão de 

metilação do DNA. Dentre eles, encontra-se o trabalho de Sanchez et al. (2017) que 
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demonstraram que concentrações de Pb de 10 e 50 μg/dL reduziram os níveis de CpGs 

metilados no DNA em 13 e 29%, respectivamente, no zebra fish e estas alterações estão 

associadas com a alta afinidade do Pb com as enzimas DNA-metiltransferases (DNMTs), 

diminuindo ou até inativando-as. As DNMTs possuem papel primordial na manutenção do 

padrão de metilação do DNA, catalisando a transferência de um grupamento metil (CH3) para 

o material genético, utilizando como doador a S-adenosil-L-metionina (SAM), que é então 

convertida a S-adenosil-L-homocisteína (SAH). Esse mecanismo proposto pelos autores 

parece ser o mais plausível para explicar as alterações no padrão de metilação global do DNA 

que não são sítio específicas. 

Os resultados encontrados no presente estudo demonstram que indivíduos expostos a 

altas concentrações do metal apresentam alterações no padrão de metilação global do DNA. É 

importante mencionar que diversos outros fatores podem estar associados a esse evento, tais 

como dieta, atividade física, uso de suplementos alimentares e medicamentos. 

Estudos previamente realizados demonstram alterações nas concentrações de Pb 

quando correlacionadas com o gene MT2A. Em um deles, Gundacker et al. (2010) mostraram 

associações negativas entre polimorfismos de MT2A e as concentrações de Pb-s em estudantes 

austríacos. Krzeslak et al. (2013) evidenciaram que poloneses com o gene MT2A polimórfico 

e com câncer de próstata têm maiores concentrações de Pb do que os indivíduos do grupo 

controle. Em outro estudo, Fernandes et al. (2016) demonstraram que indivíduos que tinham 

pelo menos um alelo mutante (C) para o polimorfismo da MT2A apresentam maiores 

concentrações de Pb-s do que aqueles com o genótipo não polimórfico. 

 Este é o primeiro trabalho a avaliar o impacto da exposição ao metal sobre o padrão de 

metilação da região promotora da MT2A. Entretanto, embora tenha sido evidenciado que o Pb 

diminua o padrão de metilação global nos trabalhadores expostos, não foi observado nenhum 

efeito significativo sobre a metilação da região promotora deste gene. Sendo assim, outras 

abordagens para avaliar as possíveis interações entre a exposição ao Pb e MTs plasmáticas 

devem ser encorajadas e conduzidas, para melhor entender os mecanismos envolvidos neste 

processo. 

É esperado que por mecanismos compensatórios, com o aumento do estresse 

oxidativo, genes associados a este sistema sejam mais expressos do que em condições 

fisiológicas. Em um estudo prévio Glahn et al., 2008 observaram um aumento significativo da 

expressão do gene GCLC em cultura de células bronquiais normais após a exposição ao metal 

(55 µg/mL) pelo período de 72 horas. Até o presente momento, o estudo de Glahn e 
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colaboradores (2008) foi o único que objetivou avaliar o impacto da exposição ao metal sobre 

o sistema enzimático das GCLs. 

No presente estudo, não foi evidenciada nenhuma associação entre a exposição ao 

metal (Pb-s e Pb-p) e alterações no padrão de metilação da região promotora do gene GCLC. 

Uma das possíveis hipóteses para esta observação é de que existam mecanismos adjacentes 

que controlam a expressão deste, uma vez que ele é muito expresso em função de respostas ao 

estresse oxidativo (GRIFFITH et al, 1999; RAHMAN & MACNEE, 2000). A plataforma 

MethHC: A database of DNA Methylation and gene expression in Human Cancer reúne 

diversos dados acerca do padrão de metilação de milhares de genes e os compara entre 

indivíduos com determinado tipo de câncer e seus respectivos grupos controle. Pode ser visto 

que a % de metilação do gene GCLC (transcritos NM_001197115 e NM_001498) em 

indivíduos saudáveis está entre 0,050 e 0,10 %, enquanto que em indivíduos com cânceres, a 

porcentagem de metilação neste gene alcança valores acima de 0,60%. Como pode ser 

observada, a porcentagem de metilação na região promotora deste gene foi de 0,83 ± 0,38%, 

ou seja, valores muito maiores que dos indivíduos saudáveis, o que pode sugerir que a 

exposição ao metal, independentemente da concentração, seja capaz de induzir silenciamento 

gênico por mecanismos de metilação do material genético. Entretanto, é importante ressaltar 

de que este é o primeiro estudo que objetivou avaliar o padrão de metilação da região 

promotora do gene GCLC em indivíduos expostos ao Pb e, portanto, não se tem conhecimento 

acerca do “background” genéticos destas populações e associações diretas com mecanismos 

de carcinogênese devam ser evitadas para que não haja má interpretação dos dados. Sendo 

assim, estudos que envolvam mais genes envolvidos na síntese do tripeptídeo glutationa, bem 

como análise de suas interações gene-gene e gene-Pb poderão esclarecer as possíveis 

interações entre estas variáveis, bem como estudos que visem avaliar diretamente a expressão 

destes genes. 

 

6. Conclusões 

De acordo com os dados obtidos no presente trabalho é possível concluir que: 

a) A exposição ao Pb não altera significativamente parâmetros bioquímicos 

associados à toxicidade renal (ureia e creatinina) e hepática (TGO, TGP e GGT); 

b) A exposição ao metal induz diminuição no padrão de metilação global do DNA 

dos trabalhadores expostos, porém não induz alterações no padrão de metilação das regiões 

promotoras dos genes MT2A e GCLC. 
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ANEXOS 

Anexo I. Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas de Ribeirão Preto (FCFRP – USP). 
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Anexo II. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
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Anexo II. Continuação: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
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Anexo II. Continuação: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
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Anexo III. Questionário aplicado aos voluntários da pesquisa. 
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Anexo III. Continuação: Questionário aplicado aos voluntários da pesquisa. 

 


