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RESUMO
DI GREGORIO, M.C. Determinação de biomarcadores de aflatoxina B1 e aplicabilidade
na avaliação da eficiência de adsorventes em suínos. 2016. 182 f. Tese (Doutorado) –
Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo,
Pirassununga, 2016.
A exposição à aflatoxina B1 (AFB1) ocorre predominantemente através da ingestão de
alimentos contaminados. A AFB1 é biotransformada por enzimas hepáticas, levando à
formação de adutos AFB1-N7-guanina e AFB1-lisina (AFB1-Lys), entre outros compostos que
podem permanecer como resíduos no fígado, tais como aflatoxina M1 (AFM1) e aflatoxicol
(AFL). Os produtos de biotransformação da AFB1 podem ser utilizados como biomarcadores
de exposição às aflatoxinas através da dieta. O presente trabalho teve por objetivo verificar a
aplicabilidade da determinação de biomarcadores de AFB1 na avaliação da eficiência de
adsorventes em suínos. Foram utilizados 24 suínos machos castrados com 28 dias de idade,
que após 21 dias de adaptação foram divididos em 4 tratamentos experimentais, em arranjo
fatorial 2 x 2, correspondendo à dois níveis de incorporação de AFB1 às rações (0 e 1,1
mg/kg) e dois níveis de incorporação (0 e 0,5%) de Aluminossilicato de Cálcio e Sódio
Hidratado (HSCAS) por 42 dias. Semanalmente foram analisados parâmetros de desempenho,
coletadas amostras de soro e plasma para análises bioquímicas, hematológicas e dosagem de
AFB1-Lys. Nos primeiros dez dias de intoxicação foram coletadas amostras diárias de urina
para análise de produtos da biotransformação de AFB1 incluindo AFB1-N7-guanina. Após este
período, as coletas de urina foram semanais. Ao final do experimento, foram coletadas
amostras de soro, plasma heparinizado e com EDTA para avaliação de AFB1-Lys, e os
animais foram abatidos para avaliação da carcaça e coleta de órgãos para avaliação do peso
relativo, histopatologia e análise de resíduos. O HSCAS foi efetivo na adsorção in vitro de
AFB1, cujos percentuais de ligação variaram de 36,83 a 100%, para concentrações do
adsorvente entre 0,005 e 10 mg/10 mL. A adição de HSCAS restaurou significativamente
(P<0,05) os efeitos deletérios sobre a maioria dos parâmetros avaliados. Em fígado, os níveis
de AFB1, AFB2 e AFG1 foram menores (P<0,05) no tratamento com AFB1 e HSCAS,
indicando que houve proteção do adsorvente nos animais deste grupo. Em urina, a AFM1
consistiu em ~93% do total de aflatoxinas excretadas quantificada. A inclusão de adsorvente
nas dietas reduziu (P<0,05) os níveis urinários de AFB1, AFQ1 e AFB1-N7-guanina durante
todo o experimento. Nos níveis de AFM1 houve redução significativa entre os dias 1 e 28 de
intoxicação. Comparando-se com os resultados obtidos em soro e plasma heparinizado, os
níveis de AFB1-Lys foram fortemente suprimidos em amostras com EDTA devido à
interferência deste composto no processo de digestão enzimática. Os níveis semanais de
AFB1-Lys séricos nos animais tratados com AFB1 e HSCAS foram menores (P<0,05) do que
nos animais alimentados somente com AFB1 durante todo o período de intoxicação. Os dados
indicam que níveis de AFB1, AFM1, AFQ1 e AFB1-N7-guanina urinária bem como AFB1-Lys
sérica podem ser utilizados como biomarcadores de exposição para aflatoxinas em suínos.
Além disso, as determinações de AFB1 e AFB1-N7-guanina urinária e AFB1-Lys sérica podem
ser utilizadas para avaliar a capacidade de proteção dos adsorvente como biomarcadores de
dose interna de AFB1, sendo capazes de demonstrar à severidade da intoxicação em cada
animal. Outros estudos são necessários para esclarecer a toxicocinéticados biomarcadores
avaliados em suínos.

Palavras-chave: AFB1; AFB1-lisina; biomarcador; HSCAS; LC-MS/MS; resíduos; suínos.

ABSTRACT
DI GREGORIO, M.C. Determination of aflatoxin B1 biomarkers and applicability for the
evaluation of adsorbent’s efficacy in pigs. 2016. 182 p. Thesis (PhD) - Faculty of Animal
Science and Food Engineering, University of São Paulo, Pirassununga, 2016.

Exposure to aflatoxin B1 (AFB1) occurs primarily through ingestion of contaminated
food. AFB1 is biotransformed by liver enzymes leading to the formation of adducts AFB1-N7guanine and AFB1-lysine (AFB1-lys), among other compounds which may remain as residue
in the liver, such as Aflatoxin M1 (AFM1) and aflatoxicol (AFL). The products of AFB1
biotransformation can be used as exposure biomarkers to aflatoxins through diets. This study
aims to verify the applicability of the determination of AFB1 biomarkers in the evaluation of
adsorbents efficiency in swine. Twenty four barrows with 28 days of age were used. After 21
days of adaptation they were divided into 4 experimental treatments in a factorial 2 x 2,
corresponding to two AFB1 incorporation levels to feed (0 to 1.1 mg / kg) and incorporating
two levels (0 and 0.5%) of sodium calcium aluminosilicate hydrate (HSCAS) for 42 days.
Performance parameters were weekly analyzed, as well the biochemical and hematological,
and AFB1-Lys dosage. Urine samples were collected daily in the first ten days of intoxication
to assess biotransformation products of AFB1, including AFB1-N7-guanine. After this period,
the collection of urine samples occurs weekly. At the end of the experiment, serum,
heparinized and EDTA plasma samples were collected for AFB1-Lys evaluation, and the
animals were slaughtered to evaluate carcass and collection agencies to assess the relative
weight, histopathology and residue analysis. The HSCAS was effective in in vitro adsorption
of AFB1 binding percentages that ranged from 36.83 to 100% for the adsorbent concentrations
between 0.005 and 10 mg/10 ml. Adding HSCAS restored significantly (P <0.05) the
deleterious effects on the majority of the parameters evaluated. In liver, levels of AFB1, AFB2
and AFG1 were lower (P <0.05) in the treatment AFB1 and HSCAS, indicating that there was
protection of the adsorbent in the animals of this group. In urine, AFM1 consisted of ~ 93% of
total aflatoxins excreted and quantified. The inclusion of adsorbent in diets reduced (P <0.05)
urinary levels of AFB1, AFQ1 and AFB1-N7-guanine throughout the experiment. In AFM1
levels decreased significantly between days 1 and 28 of poisoning. Compared with the results
obtained in serum or heparinized plasma, AFB1-Lys levels were strongly suppressed in the
samples with EDTA interference due to this compound in the enzyme digestion process.
Weekly serum levels of AFB1-Lys in animals treated with AFB1 and HSCAS were lower (P
<0.05) than animals treated with AFB1 alone during all the poisoning period. The data
indicate that the urinary levels of AFB1, AFM1, AFQ1 and AFB1-N7-guanine and serum
AFB1-Lys can be used as biomarkers of exposure to aflatoxins in pigs. Furthermore, the
determinations of AFB1 and AFB1-N7-guanine urinary and serum AFB1-Lys can be used to
evaluate the protective ability of the adsorbent as internal dose biomarkers, being able to
demonstrate the severity of toxicity in each animal. Further studies are necessary to provide
physiologically based toxicokinetics of the evaluated biomarkers in pigs.

Keywords: AFB1; residues; AFB1-lysine; biomarker; HSCAS; LC-MS/MS; swine.
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1. INTRODUÇÃO
A Suinocultura é uma das atividades da agropecuária mais difundida e praticada no
mundo, permitindo que a carne suína seja a principal fonte de proteína animal consumida no
mundo (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES DE SUÍNOS – ABCS, 2014).
Embora o consumo de carne suína no Brasil seja menor que o consumo de carne bovina e de
frango, o país tem se destacado no cenário mundial quanto à sua produção e exportação. De
acordo com o último relatório divulgado pelo Departamento da Agricultura dos Estados
Unidos (UNITED STATES DEPARTAMENT OF AGRICULTURE - USDA, 2016), o Brasil
está posicionado em terceiro lugar no ranking de produção e exportação mundial. Alguns
elementos, tais como o aprimoramento genético, sanidade, nutrição, bom manejo da granja e
produção integrada tem contribuído para o crescimento desta produção.
Dentre os diversos custos envolvidos na suinocultura, a alimentação pode representar
até 70% do custo total na produção (EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA
AGROPECUÁRIA - EMBRAPA, 2014). Desta forma, para que a produção seja viável, é
necessário que as rações proporcionem a melhor produtividade possível utilizando
ingredientes de qualidade adequada, a um mínimo custo.
Na formulação de rações para suínos, os ingredientes utilizados em maiores
quantidades são o milho (como fonte energética) e o farelo de soja (como fonte proteica).
Segundo Rostagno et al. (2011) o nível de inclusão na dieta pode chegar a 70% para milho e
30% para farelo soja, dependendo da fase de desenvolvimento do animal, isto é, entre 65 a
80% dos custos com alimentação são decorrentes do milho.
O milho, assim como vários outros produtos agrícolas, está sujeito às variações em seu
preço decorrente de diferentes causas, tais como sazonalidade da produção, perdas da safra
por problemas climáticos ou incidência de pragas ou doenças. Neste sentido, nem sempre a
matéria-prima disponível para alimentação animal tem a qualidade ideal.
O clima tropical encontrado no Brasil com elevada umidade e temperatura, ao mesmo
tempo em que favorece o cultivo do milho, é adequado para o desenvolvimento de diversos
fungos toxigênicos nas diferentes fases dessa cultura.
Dentre o grande número de micotoxinas conhecidas, as aflatoxinas são consideradas as
de maior importância no Brasil pela magnitude da contaminação dos alimentos. Esta
contaminação acarreta grandes perdas na produtividade animal e gera um impacto econômico,
além dos danos causados à saúde humana.
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A remoção de aflatoxinas dos alimentos permanece ainda como um dos grandes
problemas na agroindústria. A estabilidade desta toxina ao calor e a outras condições físicas
limita o uso de diversas formas de inativação (PARLAT; YILDIZ; OGUZ, 1999). Como
alternativa, há a possibilidade da adição de substâncias não nutritivas que se ligam às
aflatoxinas reduzindo sua absorção no trato gastrointestinal - os adsorventes. Dentre os
diferentes adsorventes disponíveis no mercado, os aluminossilicatos de cálcio e sódio
hidratado (HSCAS) têm sido utilizados com sucesso na redução da biodisponibilidade das
aflatoxinas em testes in vitro e in vivo (LEESON; DIAZ; SUMMERS, 1995). No entanto, os
adsorventes podem apresentar grande variabilidade em suas propriedades físicas e químicas,
tornando necessário a verificação da eficiência dos mesmos através de estudos experimentais
in vivo, os quais têm alto custo e são baseados na coleta de diversos dados coletivos de
animais alimentados com rações contaminadas com a micotoxina, contendo ou não o
adsorvente avaliado.
A exposição humana e animal às aflatoxinas, bem como os efeitos decorrentes desta
exposição pode ser avaliada através de biomarcadores, os quais são definidos como
indicadores que sinalizam mudanças celulares ou moleculares em um meio biológico as quais
fornecem informações a respeito de uma doença ou exposição a uma determinada substância.
Diversos biomarcadores para aflatoxinas, tais como AFB1 residual, AFM1, AFQ1, AFP1,
AFB2a, aflatoxicol, AFB1-lisina e AFB1-N7-guanina, têm sido estudados e alguns validados
em estudos epidemiológicos detalhados, a fim de avaliar, dentre outras coisas, a viabilidade
do seu uso em amplos estudos populacionais. Deste modo, o emprego de biomarcadores para
estimar a eficiência de adsorventes in vivo poderia reduzir os custos destes ensaios, além de
proporcionar maior praticidade e resultados individuais na avaliação dos adsorventes. Embora
diversos estudos em humanos utilizando estes biomarcadores já tenham sido realizados, não
há dados na literatura sobre o uso da AFB1-lisina para avaliar a eficiência de adsorventes em
suínos.
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2. REVISÃO DE LITERATURA
2.1. Micotoxinas
As micotoxinas são compostos orgânicos de baixo peso molecular, não imunogênicos,
resultantes do metabolismo secundário de diversos fungos. Enquanto alguns metabólitos
secundários fúngicos têm propriedades antibióticas, outros demonstram ser tóxicos para os
animais (COUNCIL FOR AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY - CAST, 2003).
Os metabólitos secundários são compostos biossintetizados durante o final da fase
exponencial de crescimento e excretados através de um conjunto de vias metabólicas que não
são essenciais para o crescimento e sobrevivência do organismo (BETINA, 1989). A
incidência de contaminação e a concentração de micotoxinas nos grãos são dependentes da
época do ano e área geográfica, sendo que os principais fatores para o desenvolvimento de
fungos são temperatura e umidade (COULOMBE, 1991; BHATNAGAR; YU; EHRLICH,
2002).
O desenvolvimento de fungos pertencentes a um gênero potencialmente toxigênico em
alimentos não implica necessariamente na presença de micotoxinas, uma vez que a atividade
de água e temperatura são normalmente diferentes para seu crescimento e para produção
destes compostos (SABINO, 1996). Entretanto, a presença de micotoxinas indica que em
algum momento houve desenvolvimento fúngico. A grande estabilidade química destas
toxinas frente a elevadas temperaturas permite a sua persistência nos alimentos mesmo após a
remoção dos fungos pelos processos usuais de industrialização e embalagem (CHU, 1991).
A sensibilidade e os efeitos variados decorrentes da ingestão de micotoxinas pelos
animais são devidos às diferenças presentes nas estruturas químicas destes compostos,
diferenças do indivíduo como espécie, raça, sexo e idade, além de condições ambientais,
nutricionais e manejo à que os animais são submetidos. Além disso, a possibilidade de
ocorrência simultânea de duas ou mais micotoxinas pode acarretar na potencialização dos
efeitos tóxicos sobre o organismo susceptível (SORIANO; GONZALEZ; CATALÁ, 2005).
Diferentes espécies de fungos podem produzir um mesmo tipo de micotoxina, assim
como uma única espécie pode ser capaz de produzir mais de um tipo de toxina. Mais de
quinhentas micotoxinas são conhecidas atualmente, dentre as quais as principais podem ser
divididas em aflatoxinas, que são produzidas por fungos do gênero Aspergillus; ocratoxinas,
produzidas por fungos do gênero Aspergillus e Penicillium; e as fusariotoxinas, produzidas
por diversas espécies do gênero Fusarium – e que possui como principais representantes as
fumonisinas, zearalenona e os tricotecenos (MALLMANN; DILKIN, 2007).
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A presença de altos níveis de micotoxinas na dieta pode levar a problemas agudos de
saúde e até à morte. A exposição prolongada a baixos níveis pode levar a manifestações
ocultas e insidiosas (imunidade debilitada, atrasos no crescimento, susceptibilidade a
doenças), e a problemas crônicos de saúde (CAST, 2003). Este fato suscitou preocupação por
parte de diversas organizações internacionais, fazendo com que a Agência Internacional para
a Investigação em Câncer (International Agency for Research on Cancer – IARC, 1993)
classificasse algumas micotoxinas como carcinógenos humanos ou potenciais carcinógenos
humanos.
Em fevereiro de 2011 entrou em vigor no Brasil a Resolução RDC Nº 7, que dispõe
sobre os limites máximos tolerados de micotoxinas (aflatoxinas, fumonisinas, ocratoxina A,
desoxinivalenol e zearalenona) em diversos alimentos (AGÊNCIA NACIONAL DE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, 2011).

2.2. Aflatoxinas: características gerais
As aflatoxinas foram descobertas há cerca de 50 anos como a causadora da doença ''X''
dos perus na Inglaterra, que resultou na morte de milhares de perus, patos e frangos de
granjas. Como nenhum agente infeccioso foi identificado, houve a suspeita da origem do
problema ser nutricional. Uma partida de torta de amendoim era o fator comum em todos os
surtos. Estudos laboratoriais subsequentes usando Aspergillus flavus de extratos de amendoim
confirmaram a existência de um princípio tóxico capaz de induzir toxicidade aguda no fígado.
A elucidação estrutural da aflatoxina B1 (AFB1) foi realizada e confirmada pela sua síntese
total em 1963. A forte fluorescência destas moléculas sob a luz ultravioleta facilitou o rápido
desenvolvimento na década de 1960 de métodos de triagem para grãos e commodities que
permitiram promulgação subsequente de regulamentos para minimizar a contaminação dos
alimentos humanos (FONSECA, 1975; WOGAN et al., 2012).
Várias espécies de fungos pertencentes ao gênero Aspergillus são capazes de produzir
aflatoxinas (AF), porém as mais comuns são Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus e
Aspergillus nomius. Esses fungos apresentam distribuição mundial, cujas condições ideais
para o seu desenvolvimento são encontradas no Brasil e em outros países de clima tropical
(COULOMBE, 1991; CHU; BHATNAGAR, 2004). Além disso, a utilização de práticas
agrícolas inadequadas de plantio, colheita, secagem, transporte e armazenagem de grãos e
cereais no País favorecem a contaminação e o desenvolvimento de fungos de modo geral,
particularmente os toxigênicos (SABINO et al., 1988).
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O desenvolvimento do A. flavus e a produção de aflatoxinas em substratos naturais são
influenciados por diversos fatores, como os componentes minerais e a atividade de água do
substrato, umidade e temperatura ambiental, além dos danos físicos presentes no substrato
(VIQUEZ, 1994). A formação das aflatoxinas pode ocorrer na maioria dos substratos
utilizados na alimentação humana e animal, principalmente o milho e amendoim, mas
também trigo, sementes de algodão, arroz, entre outros. Diversos compostos similares são
conhecidos e designados pelo termo aflatoxina, entretanto, habitualmente este termo refere-se
a quatro compostos de interesse médico-sanitário denominados B1, B2, G1 e G2, além de dois
produtos metabólicos - M1 e M2 (Figura 1) (COULOMBE, 1991; LEESON; DIAZ;
SUMMERS, 1995).
Figura 1 -Estrutura química das aflatoxinas B1, G1, M1, B2, G2 e M2

Uma linha do tempo mostrando os principais progressos das atividades científicas
sobre as aflatoxinas encontra-se na Figura 2.
Apesar das semelhanças estruturais, as aflatoxinas apresentam diferentes graus de
atividade biológica. A aflatoxina B1 (AFB1), além de ser a mais frequentemente encontrada
em substratos vegetais, é a que apresenta maior poder toxigênico, enquanto que a toxicidade
aguda das aflatoxinas G1 (AFG1), B2 (AFB2) e G2 (AFG2) é cerca de 50, 20 e 10% comparado
à AFB1, respectivamente (LEESON; DIAZ; SUMMERS, 1995; CHU; BHATNAGAR, 2004).
As aflatoxinas são conhecidas por serem substâncias tóxicas, mutagênicas,
teratogênicas, carcinogênicas e são apontadas como agentes causadores de câncer hepático e
outros tipos de câncer em humanos (RUSTOM, 1997).
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Figura 2 - Cronologia dos principais progressos dos estudos científicos sobre as aflatoxinas
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Fonte: Wogan et al. (2012).

A estrutura química das aflatoxinas apresenta um núcleo central cumarínico ligado a
uma estrutura bi-furanóide. As aflatoxinas B apresentam anel ciclopentona na molécula,
enquanto que as da série G apresentam anel lactona, conforme é observado na Figura 1.
Assim como outros compostos heterocíclicos, as aflatoxinas são substâncias fluorescentes
com características próprias. As denominações B e G originam-se das fluorescências emitidas,
“blue” e “green” respectivamente (GOMPERTZ et al., 2008), enquanto que a denominação M
provém do primeiro isolamento desta toxina ter ocorrido no leite (“milk”) e fluorescem nas
cores azul-violeta (M1), e violeta (M2) quando submetidos à luz ultravioleta (DAVIDSON,
2002; CAST, 2003).
Além do risco direto relacionado ao consumo de grãos contendo aflatoxinas, resíduos
podem ser encontrados em tecidos animais e também serem excretados no leite e ovos de
animais que consumiram ração contaminada (HUSSAIN et al., 2010; OLIVEIRA et al.,
2000).
A Portaria MA/SNAD/SFA n° 07 de 09/11/1988 do Ministério da Agricultura faz
referência aos limites máximos de aflatoxinas recomendados para alimentação animal onde é
estipulado que para qualquer matéria prima para alimentação direta ou de componentes das
rações destinada ao consumo animal, o limite máximo para aflatoxinas é de 50 µg/kg. Embora
esta legislação seja antiga, ainda são encontradas dificuldades para fiscalizar os produtos
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destinados à alimentação animal. Como uma ferramenta de “gerenciamento de risco”, com a
finalidade de garantir a qualidade do sistema de produção dos alimentos de origem animal ao
longo da cadeia produtiva, em 1999 o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(MAPA) estabeleceu as diretrizes do Plano Nacional de Controle de Resíduos e
Contaminantes - Animal (PNCRC/Animal) que visa o monitoramento produtos de origem
animal, tais como carnes (suína, bovina, aves e equina), leite, mel, ovos e pescados. O
monitoramento da presença de diversos contaminantes, tais como aflatoxinas, seguem
recomendações do Codex Alimentarius, de forma a prover reconhecimento e garantia
internacional.
Em contrapartida, a Resolução RDC Nº 7 de 2011 recomenda que os limites de
aflatoxinas B1, B2, G1 e G2 sejam de 1 a 20 µg/kg para diversos tipos de alimentos destinados
à alimentação humana, como milho e seus derivados (20 µg/kg), amendoim e alguns
derivados (20 µg/kg), cereais e seus produtos (5 µg/kg), castanhas (10 µg/kg) entre outros,
além dos limites de AFM1 em produtos e subprodutos de origem animal (leite e derivados),
sendo eles 0.5, 5 e 2.5 µg/kg no leite fluido, leite em pó e queijos, respectivamente, sendo
esses limites de aplicação imediata (ANVISA, 2011).

2.2.1. Ocorrência de Aflatoxinas em Rações
A formulação da dieta de suínos é composta basicamente por milho e soja.
Dependendo da época do ano e localização geográfica, diversos outros grãos podem ser
utilizados como ingredientes tais como sorgo, trigo e arroz. Porém, de forma geral, o milho é
o ingrediente mais utilizado na composição de rações, podendo compor até 70% da
formulação (ROSTAGNO et al., 2011).
O milho (Zea mays L.) é uma espécie da família das gramíneas que apresenta grande
importância na economia mundial devido às suas propriedades nutricionais principalmente
como fonte energética, tornando-o uma cultura base na alimentação animal. No Brasil, a
cultura de milho é a segunda maior cultura, ocupando uma área de 16 milhões de hectares
estando atrás somente da soja (COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB, 2013). Embora o milho em grão não tenha uma grande participação na alimentação
da população brasileira, seus derivados constituem parte importante da dieta diária das
pessoas de algumas regiões com baixa renda (EMBRAPA, 2014).
Em contrapartida, este ingrediente é muito utilizado na alimentação animal devido às
suas qualidades nutricionais. Em média, o milho possui 7.9% de proteína bruta, 3.6% de
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gordura, 62.6% de amido e 3.340 kcal/kg de energia metabolizável para suínos (ROSTAGNO
et al., 2011).
O constante crescimento da safra de milho brasileira teve como resultado a produção
de 85 milhões de toneladas na safra 2014/2015, mantendo o Brasil como o terceiro país
produtor mundial de milho, ficando atrás apenas dos Estados Unidos (EUA) e China (Figura
3) (USDA, 2016).
O consumo interno atingiu 64 mil toneladas, sendo que destas, mais de 49 mil
toneladas foram destinadas à alimentação animal (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS
INDÚSTRIAS DO MILHO - ABIMILHO, 2016). Diversos segmentos da pecuária brasileira
vêm aumentando significativamente a sua produção e a consequente demanda por milho. A
avicultura é a principal responsável por este aumento na demanda, seguida pela suinocultura e
pela bovinocultura conforme demonstrado na Tabela 1.

Figura 3 - Safra dos principais países produtores de milho
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Fonte: USDA (2016).

Dentre os diversos fatores determinantes da produção que podem afetar o rendimento
da cultura de milho, de 8 a 13% das estimativas de perdas são relacionadas ao ataque de
fungos e bactérias (OERKE, 2006). Os principais gêneros fúngicos envolvidos na
contaminação do milho são Fusarium spp., Penicillium spp. e Aspergillus spp. Embora estes
patógenos possam infectar diferentes partes da planta, quando a infecção ocorre no grão o
prejuízo tende a ser maior, pois além da formação de grãos ardidos (grãos que perderam sua
cor característica por ação do calor, umidade ou fermentação) pode haver a produção de
micotoxinas (RAMOS, 2008). A ocorrência de micotoxinas no milho pode levar a perdas
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econômicas tanto pela perda na produtividade animal como pela não aceitação do produto
pelo mercado importador. Os prejuízos relacionados à parte nutricional dos grãos,
contaminação de produtos agrícolas, custos indiretos em sistemas de controle, gastos na
remoção da toxina para recuperar o produto rejeitado também são considerados.

Tabela 1- Demanda de milho por segmento (valores em mil toneladas)
Ano/Safra
Segmento animal
06/07

07/08

08/09

13/14

14/15

15/16

Aves de corte

15.181 16.079 16.009 16.758 19.127 19.796 21.420 23.520

2.578

25.070

Aves de postura

2.800

3.006

4.074

4.196

Suinocultura

9.700

10.394 10.400 10.902 10.670 10.937 11.626 12.556 13.247

13.644

Bovinocultura

3.500

3.872

3.876

4.033

3.188

3.427

3.688

3.979

4.158

4.324

Outros animais

1.763

1.885

1.878

1.954

2.568

2.748

2.981

3.205

3.970

3.567

3.068

09/10

3.221

10/11

3.275

11/12

3.390

12/13

3.640

3.917

Fonte: ABIMILHO (2016).

Nas Tabela 2 e Tabela 3 são apresentados trabalhos mostrando os níveis de
contaminação por aflatoxinas encontrados em milho e rações

no Brasil e no mundo,

respectivamente. Vários destes apresentam níveis superiores aos permitidos tanto pela
legislação brasileira (50 µg/kg) quanto pela legislação da União Européia (50 µg/kg para
ingredientes e rações completas para ruminantes; 10 µg/kg para rações prontas e 20 µg/kg
para rações completas para suínos e aves).
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Tabela 2 - Ocorrência de aflatoxinas em milho e rações no Brasil
Contaminado/
Alimento

Estado

Total

AF

analisado

Concentração
(ppb)

Método

Referência

Bahia

08/80

Total

1a5

Fluorimetria

Almeida et al. (2009)

Bahia

16/200

B1

13,7 a 47,8

CCD

Rocha et al. (2009)

Mato Grosso

20/84

Total

1 a 108,7

CLAE

Bento et al. (2012)

Mato Grosso

36/200

B1

6,8 a 976,1

CCD

Rocha et al. (2009)

Paraná

77/300

Total

23,4 a 24,1

CCD

Moreno et al. (2009)

Paraná

4/38

B1

ND a 2.31

LC-MS/MS

Souza et al. (2008)

Paraná

28/300

Total

35,2 a 40,0

CCD

Moreno et al. (2009)

Paraná

53/74

B1

0,5 a 25

LC-MS/MS

Souza et al. (2013)

Paraná

16/123

Total

4,1 a 13,7

ELISA

Amaral et al. (2006)

Rio Grande do Sul

28/200

B1

13,7 a 1393,0

CCD

Rocha et al. (2009)

Goiás

12/12

B1

0,7 a 277,8

CLAE

Ramos et al. (2008)

São Paulo

65/72

Total

0,01 a 41,74

CLAE

Cruz (2010)

São Paulo

04/200

B1

2,0 a 34,2

CCD

Rocha et al. (2009)

São Paulo

12/30

B1

1 a 19,5

CLAE

Oliveira et al. (2010)

Bahia

27/80

Total

1a3

CLAE

Simas et al. (2007)

Paraná

28/36

B1

0,8 a 25

LC-MS/MS

Souza et al. (2008)

Paraná

147/158

B1

> 6,0

ELISA/CLAE

Rossi et al. (2012)

Paraná

114/158

B1

1,4 a 604,0

ELISA

Rossi et al. (2013)

Bahia

0/80

Total

-

CCD

Batatinha et al. (2008)

Milho

Rações
bovinos

Aves

caprinos

AF: Aflatoxina; CCD: Cromatografia de camada delgada; CLAE: Cromatografia líquida de alta eficiência;
ELISA: Ensaio imunoenzimático; LC-MS/MS: Cromatografia líquida acoplada à espectrometria de
massas/massas.
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Tabela 3 - Ocorrência de aflatoxinas em milho e rações no Mundo.
Contaminado/
Alimento

País

total

Concentração
AF

(ppb)

analisado
Milho

Método

Referência

Colômbia

04/33

B1

3,9 a 66,1

CLAE

Céspedes; Diaz (1997)

Croácia

241/633

B1

1,1 a 2072,0

ELISA e LC-MS/MS

Pleadin et al. (2014)

Argentina

264/3246

Total

0,22 a 4,5

CCD e CLAE

Garrido et al. (2012)

Pasquistão

18/65

B1

5 a 850

CCDAE

Khatoon et al (2012)

Irã

18/51

B1

2,61 a 276,3

CLAE

Ghiasian et al. (2011)

Coréia

09/66

B1

0,02 a 0,48

CLAE

Kim et al. (2013)

Sérvia

137/380

Total

1,01 a 86,1

ELISA

Kos et al. (2013)

Polônia

02/66

Total

até 0,61

Rações

Polônia

28/204

Total

até 0,23

aves

Camarões

19/20

B1

1,2 a 200

LC-MS/MS

Abia et al. (2013)

Colômbia

12/30

B1

1,5 a 23,2

CLAE

Céspedes; Diaz (1997)

Colômbia

7/16

B1

1,7 a 12,3

CLAE

Céspedes; Diaz (1997)

Rep. Tcheca

18/67

Total

traços a 3500

CCD

Piskac; Drábek (1978)

Rep. Tcheca

14/104

Total

50 a 350

CCD

Drábek; Piskac (1979)

Turquia

74/74

B1

0,30 a 70

ELISA

Oruç et al. (2012)

Irã

42/91

B1

1 a 15

ELISA

Azizi et al. (2012)

Tunísia

49/58

B1

<5 a >30

ELISA

Abbes et al. (2012)

China

84/200

B1

0,05 a 3,53

CLAE

Han et al. (2013)

Paquistão

145/149

B1

< 0,1 a 198

CCDAE

Sultana et al. (2012)

suínos

bovinos

CLAE-UV e LCMS/MS
CLAE-UV e LCMS/MS

Grajewski et al. (2012)

Grajewski et al. (2012)

AF: Aflatoxina; CCD: Cromatografia de camada delgada; CCDAE: Cromatografia de camada delgada de alta
eficiência; CLAE: Cromatografia líquida de alta eficiência; CLAE-UV: Cromatografia líquida de alta eficiência
com detector ultra-violeta; ELISA: Ensaio imunoenzimático; LC-MS/MS: Cromatografia líquida acoplada à
espectrometria de massas/massas.

2.2.2. Toxicidade das aflatoxinas
A classificação toxicológica dos produtos químicos, em termos de toxicidade aguda, é
baseada no valor da DL50. A determinação da DL50 é dada pela dose, administrada em níveis
crescentes a grupos de animais, capaz de causar a morte de 50% dos animais tratados em um
determinado período de tempo (WALUM, 1998).
Os efeitos das aflatoxinas são direta ou indiretamente associados com a toxicidade.
Bioquimicamente, estas toxinas podem afetar o metabolismo de energia, de carboidratos
(diminuição das concentrações de carboidratos), de lipídeos (acúmulo de lipídeos dentro dos
hepatócitos) e também dos ácidos nucleicos e proteínas. Os efeitos biológicos são
carcinogenicidade, mutagenicidade, teratogenicidade, hepatotoxicidade, imunossupressão,
redução da taxa de crescimento, da produção de leite ou ovos, da eficiência alimentar, da
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reprodução e também pode levar à anemia em uma ampla gama de espécies animais
(BAPTISTA, 2005; RAWAL; KIM; COULOMBE-JR, 2010).
As aflatoxinas caracterizam-se pela elevada toxicidade que apresentam a várias
espécies domésticas e de experimentação (OSWEILER, 1990; LEESON; DIAZ; SUMMERS,
1995). A sensibilidade aos efeitos tóxicos das aflatoxinas varia consideravelmente entre as
espécies animais (Tabela 4). Mesmo entre indivíduos de uma mesma espécie, a relação doseresposta pode variar de acordo com raça, sexo, idade e composição da dieta (COULOMBE,
1991). Para muitas espécies os machos são mais susceptíveis do que as fêmeas e, em geral, a
sensibilidade é acentuadamente maior nos jovens do que nos adultos (LEESON; DIAZ;
SUMMERS, 1995). Em experimentos, a toxicidade também é influenciada pela via de
administração da toxina.
Tabela 4 - Valores de DL50 (mg.kg-1 de massa corporal) de AFB1 em diferentes espécies
Espécie

DL50 (mg.kg-1 de massa corporal)

Patos

0,34 – 0,56

Truta arco-íris

0,81

Coelho

0,30 – 0,50

Gato doméstico

0,55

Suíno

0,62

Cão doméstico

1,00

Rato

5,50 – 17,90

Camundongo

9,00

Hamster

10,20

Frangos de corte

6,50 – 16,50

Ovinos
Macaco

2,00
2,20
DL50: Dose letal 50. Fonte: Patterson (1973).

A intoxicação por AFB1 pode apresentar efeitos agudos ou crônicos. A síndrome
tóxica aguda caracteriza-se pela rápida deterioração do estado geral do animal, perda de
apetite, hepatite aguda, icterícia, hemorragias e morte (OSWEILER, 1990). O fígado
apresenta lesões decorrentes de necrose hemorrágica, congestão centrolobular, proliferação
das células dos ductos biliares e infiltração gordurosa dos hepatócitos (LEESON; DIAZ;
SUMMERS, 1995).
Os efeitos de toxicidade crônica são relacionados à genotoxicidade destes compostos.
Embora também se caracterizem por lesões hepáticas, estas ocorrem em menor escala e

34

incluem o câncer hepático e alterações genéticas, além da diminuição da taxa de crescimento
dos animais jovens (OSWEILER, 1990; LEESON; DIAZ; SUMMERS, 1995). A
carcinogenicidade tem sido demonstrada extensivamente, sobretudo em relação à AFB1, em
muitas espécies animais incluindo peixes, aves, roedores, carnívoros e primatas (BUSBY;
WOGAN, 1984). Com base nos estudos disponíveis, a IARC concluiu em 1987 que existiam
evidências suficientes para classificar a AFB1 como pertencente ao grupo 1 (carcinógeno
humano) (ROTHSCHILD, 1992).

2.2.3. Biotransformação da Aflatoxina B1
Biotransformação é o processo pelo qual o organismo transforma as substâncias
estranhas (xenobióticos) em novos compostos químicos (metabólitos), ou seja, é um processo
em que o composto inicial é modificado para ser rapidamente eliminado do organismo
(GUENGERICH, 1999; DIAZ; MURCIA, 2011).
A toxicidade das aflatoxinas está relacionada com a sua biotransformação pelo
organismo tornando-as mais hidrofílicas a fim de que sejam excretadas, ou gerando
compostos com maior toxicidade. Assim, a AFB1 é considerada um pró-carcinógeno que
requer uma ativação metabólica para manifestar seus efeitos tóxicos (RAWAL; KIM;
COULOMBE-JR, 2010).
Após a ingestão, a AFB1 é eficientemente absorvida por difusão passiva no trato
gastrointestinal. Após a absorção, a AFB1 é rapidamente metabolizada no fígado e
biotransformada antes de ser excretada pelas vias urinária e fecal. A AFB1 absorvida e seus
metabólitos são excretados na urina, enquanto as fezes constituem uma via de eliminação para
a AFB1 não absorvida e para os metabólitos liberados através da bile. No caso de lactantes, a
excreção também pode ocorrer através do leite materno após o consumo de alimentos
contaminados. Estudos em animais demonstraram que em condições normais, 50% da dose
oral de AFB1 administrada é rapidamente absorvida na região duodenal e alcança o fígado
através do sistema portal. A AFB1 não metabolizada é concentrada no fígado, mas pode ser
encontrada em quantidades bem menores nos rins e no sangue (JAGER et al., 2011;
CORCUERA et al., 2012).
O baixo peso molecular e a característica lipofílica da AFB1 permite uma difusão
passiva através das mucosas em diferentes espécies. Gallo, Moschini e Masoero (2008)
realizaram um ensaio em mucosa vaginal de vacas a fim de ratificar a difusão passiva como
um mecanismo de regulação da absorção de AFB1. Neste estudo, AFB1 e AFM1 foram
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detectadas no plasma a partir de 15 minutos (min) após a administração de AFB1 e ambas
alcançaram a concentração máxima aos 30 min.
Bastaki et al. (2010) relata que quando a toxina é administrada por via oral, menores
porcentagens da dose são absorvidas em comparação à administrada intraperitonealmente (IP)
ou por via respiratória. A taxa de absorção de AFB1 calculada a partir do intestino foi de 5,0
µg/min. Entretanto, Helferich et al. (1986) relataram que em seu experimento com ratas e
cabras em lactação houve absorção de 97% da AFB1 fornecida oralmente em dose única.
Estas observações confirmam que a absorção e a taxa de biotransformação de AFB1 podem
ser afetadas pela via de administração.
Coulombe e Sharma (1985) descreveram que a AFB1 em ratos alcançou a máxima
concentração plasmática 1h e 3h após da intoxicação por via intratraqueal e oral, com a meiavida plasmática de 87,7h e 91,8 h, respectivamente. Firmin et al. (2010) relatou que a
concentração máxima de AFB1 foi alcançada 4 h após a administração em ratos, com meiavida plasmática de 53 h. Estes dados descrevem meias-vidas plasmáticas referente à AFB1 ou
misturada com seus metabólitos. Jubert et al. (2009) observou em humanos uma rápida
absorção de AFB1, cuja meia-vida plasmática foi de 64,4 horas. Entretanto, Corcuera et al.
(2012) não conseguiu detectar AFB1 no plasma de ratos após 30 minutos, nem os seus
metabolitos após 24 h, o que sugere uma absorção e metabolização muito rápida. Neste
experimento, houve a intoxicação simultânea de AFB1 e ocratoxina A (OTA), sugerindo que a
OTA acelera a metabolização hepática de AFB1 em compostos mais hidrofílicos que são
rapidamente excretados (24 h) através do rim.
De forma geral, esta metabolização ocorre em duas fases conhecidas como Fase I e Fase II. A
Fase I consiste principalmente por reações de hidrólise, redução e oxidação mediadas por
enzimas, enquanto que a Fase II envolve as reações de conjugação do produto da Fase I. As
enzimas da família do citocromo P450 (CYP) são as principais responsáveis pela
biotransformação inicial das aflatoxinas absorvidas (Fase I), sendo que a reação que prevalece
na metabolização da aflatoxina é a de oxidação. As enzimas de CYP podem hidroxilar,
hidratar, O-dimetilar e epoxidar as moléculas (Figura 4
) (DIAZ; MURCIA, 2011; PUCCINELI; GERVASI; LONGO, 2011).
Em humanos, diversas enzimas do CYP (1A1, 1A2, 2A6, 3A4, 3A5, 3A7) têm sido
reportadas como envolvidas na biotransformação da AFB1 em 8,9-epóxido (AFBO). O AFBO
é uma mistura de estereoisômeros AFB1-endo-8,9-epóxido (AFBO-endo) e AFB1-exo-8,9epóxido (AFBO-exo), sendo que apenas o último é um metabólito genotóxico (KAMDEM et
al., 2006). Embora a expressão hepática destes CYPs seja altamente variável, esta
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variabilidade reflete o efeito da composição genética individual e de fatores ambientais sobre
a sua transcrição. CYP1A2 e a subfamília CYP3A são as isoformas predominantes neste
processo de bioativação de AFB1 no fígado (LEE et al., 2001; MEISSONNIER; OSWALD;
GALTIER, 2005; KAMDEM et al., 2006).

Figura 4 - Principais vias de biotransformação da AFB1
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Fonte: Wong e Hsieh (1980).

Estudos iniciais relataram que a AFB1 que ocorre em concentrações naturais em grãos
e alimentos é bioativada para AFBO primariamente por CYP1A2, enquanto que
concentrações mais altas são catalisadas por CYP3A4 (RAWAL; KIM; COULOMBE-JR,
2010). CYP1A2 parece ter uma afinidade maior para AFB1 e produz AFBO em maior
proporção quando comparado ao CYP3A4, e é o único produtor de AFBO-endo. Deste modo,
as células que expressam CYP1A2 seriam mais sensíveis do que aquelas que expressam
CYP3A4. Doi, Patterson e Gallagher (2002) correlacionaram a formação de adutos AFB1proteína in vitro com a expressão CYP1A2 em humanos adultos. No entanto, CYP3A4 pode
ser expresso a um nível muito mais elevado tanto no fígado (de 71 a 99.5% dos CYP3A e ≈
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30% do conteúdo total de CYP) como no intestino delgado, de tal modo que em alguns
indivíduos, CYP3A4 pode ser a fonte predominante de AFBO-exo (GALLAGHER et al.
1994; GUENGERICH et al., 1998; LEE et al., 2001; KAMDEM et al., 2006; PUCCINELI;
GERVASI; LONGO, 2011). A expressão de CYP3A4 é muito baixa durante o
desenvolvimento fetal e torna-se a isoforma CYP3A dominante no fígado humano adulto,
enquanto o oposto ocorre para CYP3A7 (HERMANN; SKAANILD, 2011). O papel de
CYP3A5 foi menos investigado inicialmente por serem pouco expressos. Porém, a sua
importância foi recentemente elevada por transformar preferencialmente AFB1 em AFBO-exo
e, em alguns indivíduos, poder compor até 20% do total de CYP3A (YAO et al., 2012). Cerca
de 90% dos caucasianos, 67% dos japoneses e 30-45% dos afro-americanos são baixos
expressores de CYP3A5 (KANDEM et al., 2006). Também foi observada uma correlação
entre CYP3A4/5 de adultos e CYP3A7 de fetos no segundo trimestre com os níveis de
expressão de adutos AFB1-DNA em um painel de fígados humanos (DOI; PATTERSON;
GALLAGHER, 2002). Assim, segundo Kandem et al. (2006), a ordem de importância na
conversão de AFB1 para AFBO em humanos é CYP3A4, 3A5, 3A7 e 1A2; e 5 a 37% da
AFB1 é biotransformada em AFBO-exo.
Em contrapartida, a caracterização do perfil toxicogenômico dos suínos permanece
pouco explorado. No entanto, não se espera encontrar diferenças significativas para a
estrutura primária de enzimas CYP por influência racial dentro da espécie. Considerando
apenas os CYPs pertencentes às famílias de 1 a 3 é importante considerar que há uma grande
homologia entre CYPs de humanos e de suínos convencionais, e que as diferenças entre as
sequências de CYP de suínos convencionais e miniporcos são menores que 1% e devem ser
considerados como variantes alélicas. CYP1A2 foi encontrado em diferentes níveis no fígado,
pulmão, coração e rins de híbridos Landrace x Large White. No entanto, CYP1A2 somente é
expresso a um nível elevado e induzível no fígado. O nível de expressão de CYP1A2 no
fígado de suíno é de 3-9% do teor total de CYP, semelhante ao encontrado em fígado humano
(cerca de 10 %). O primeiro CYP3A suíno sequenciado e mapeado foi CYP3A29, que
resultou em uma proteína de elevada semelhança com a CYP3A4 humana, com similaridades
relacionadas também à expressão e atividade. Embora sua ocorrência seja maior no fígado,
CYP3A29 também foi encontrado em outros tecidos de híbridos Landrace x Large White
(PUCCINELI; GERVASI; LONGO, 2011). Os CYP3A29 e 3A22 são os CYPs mais
expressos principalmente no fígado dos suínos, onde CYP3A22 corresponde ao CYP3A4 ou
3A5. A expressão destes no intestino delgado é gradualmente diminuída do duodeno para o
íleo (YAO et al., 2012), em concordância à estudos realizados com intestino humano
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relacionados ao 3A4 (BERGGREN et al., 2007). CYP2A6 humano tem uma enzima
homóloga suína com 87,5% de semelhança (CYP2A19), expressa apenas nos rins e no fígado.
A expressão hepática é muito mais elevada do que a renal (PUCCINELI; GERVASI;
LONGO, 2011). A atividade de CYP2A6 é variável entre machos e fêmeas, e entre machos
castrados e inteiros, sugerindo o envolvimento de esteróides sexuais na regulação desta
enzima. CHEN et al. (2008) demonstrou in vitro que a androsterona inibe parcialmente a
expressão da proteína CYP2A6. Kojima e Degawa (2013) demonstraram que os níveis séricos
de andrógenos são determinados por herança autossômica dominante, e propuseram que
estes níveis são importantes fatores para regular a expressão de CYP1A1, CYP1A2 e
CYP2A19 em fígado de suínos.
Apesar de AFBO-exo ter a meia-vida de apenas 1 segundo em tampão aquoso neutro,
é suficientemente estável para migrar do retículo endoplasmático para o DNA no núcleo de
forma tão eficiente que são obtidos elevados rendimentos de adutos de DNA
(GUENGERICH, 2006). A AFBO-exo pode ser covalentemente ligado ao DNA, formando os
adutos AFB1-N7-guanina (AFB1-N7-gua) (ESSIGMANN et al., 1977). A formação da AFB1N7-gua ocorre através da ligação do AFBO-exo com guaninas da molécula de DNA, na
posição N7, ao nível do códon 249 do gene supressor de tumores p53. Esta ligação modifica a
estrutura do DNA e, consequentemente, a sua atividade biológica, originando os mecanismos
básicos de efeitos mutagênicos e carcinogênicos da AFB1. Esses adutos formados na molécula
de DNA podem ser retirados da molécula após a sua formação, deixando sítios apurínicos na
molécula de DNA, que tendem a ser preenchidos com adenina, resultando em transversão de
guanina para timina, que promove a substituição de uma arginina por uma serina no produto
protéico, um importante ponto de mutação (AGUILLAR; HUSSAIN; CERUTTI, 1993). A
AFB1-N7-gua representa a lesão bioquímica primária produzida pelas aflatoxinas (CAST,
2003). A albumina é a única proteína plasmática identificada capaz de formar um aduto
derivado da AFB1 – a AFB1-lisina (AFB1-lys). Estes adutos de albumina podem ser formados
a partir tanto do AFBO-exo quanto do AFBO-endo, ou ainda a partir de um produto de
hidrólise do AFBO-exo – o diidrodiol – que é instável e sofre rearranjo catalisado por base
para um dialdeído reativo (Figura 5) (GUENGERICH, 2006; SCHOLL et al., 2006).
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Figura 5 - Via metabólica para formação dos adutos AFB1-N7-gua e AFB1-lys a partir do AFBO
AFB1-N7-gua
(aduto de DNA)

AFB1- lys
(aduto de proteína)

AFBO-exo
AFBO-endo

Aflatoxina B1

Diidrodiol

Dialdeído

Conjugados GSH

Fonte: Wogan et al. (2012).

As enzimas também oxidam a AFB1 a vários outros compostos além dos AFBO, como
as aflatoxinas M1 (AFM1), Q1 (AFQ1), P1 (AFP1) e uma espécie reduzida, o aflatoxicol (AFL)
(Figura 4). Corcuera et al. (2012) detectou compostos mais hidrofílicos que a AFB1 no
plasma, e os considerou como seus metabólitos. Estes possuíam picos máximos aos 10
minutos pós-intoxicação, que diminuíram de forma dependente do tempo até 24 horas, e após
tornaram-se indetectáveis.
A AFM1 é um metabólito hidroxilado conhecida como aflatoxina do leite, que pode
também ser excretada através da urina e fezes. É formada imediatamente no fígado através
das enzimas de homólogos CYP1A. Dependendo da espécie avaliada, 0.5 a 6% da AFB1
ingerida é biotransformada em AFM1. O CYP1A2 é o principal responsável pela conversão
imediata de AFB1 em AFM1 e AFBO-endo. Em humanos, a relação de conversão em AFM1 e
AFBO é 1:3. A AFM1 é eliminada rapidamente do organismo (3,0 µg/min), de modo que os
níveis de AFM1 refletem a AFB1 recentemente metabolizada, proporcional aos níveis de AFB1
sérica. A alta citotoxicidade reportada para AFM1 demonstra que é necessário precaução em
designá-la como um produto de detoxificação. AFM1 pode ser ativada para formar AFM1-8,9epóxido e se ligar ao DNA, sendo excretada na urina na forma de AFM1 ou AFM1-N7guanina. AFM1 possui um potencial carcinogênico de 2 a 10% da AFB1. Assim, em 2002 a
AFM1 foi classificada no grupo 1 pela IARC (SHIBAMOTO; BJELDANES, 2009;
BASTAKI et al., 2010; RAWAL et al., 2010; EGNER et al, 2003).

40

A AFQ1 é formada através da via 3-α-hidroxilação por enzimas da subfamília CYP3A.
Kandem et al. (2006) observaram que a AFQ1 é o principal produto de detoxificação da AFB1
(63 a 95%), sendo que CYP3A4 é o principal responsável pela sua produção, assim como pela
de AFBO. A proporção na produção de AFBO:AFQ1 variou de 1:1,7 a 1:19. Embora CYP3A7
produza AFQ1 em quantidades vestigiais na maioria da população, pode contribuir com quase
um quarto da produção AFQ1 em altos expressores humanos (aproximadamente 15% dos
caucasianos) (NEAL et al., 1998; KAMDEM et al., 2006; RAWAL et al., 2010).
Assim como a AFQ1, a AFP1 (metabólito dimetilado) não é considerada um bom
substrato para a epoxidação e, consequentemente, possuem genotoxicidade reduzida
comparada à AFB1, sendo considerados produtos de detoxificação. Apesar da AFP1 contribuir
expressivamente para o nível total de metabólitos de aflatoxinas na urina, não há uma
correlação significativa entre o consumo de aflatoxinas e a sua excreção urinária
(GROOPMAN et al., 1993; YU et al., 1997).
A hidratação da dupla ligação vinil éter de AFB1 no fígado produz o derivado
hemiacetal, também conhecido como AFB2α ou AFB2a, que interfere diretamente na síntese
de proteínas, levando a quadros de imunossupressão, interferência na coagulação sanguínea e
às demais consequências das alterações provocadas por estas falhas no metabolismo
(PATTERSON et al., 1973; DIAZ; MURCIA, 1995).
O aflatoxicol é gerado através de uma biotransformação alternativa mediada por uma
redutase citoplasmática, podendo ser reconvertido em AFB1 pela ação da desidrogenase.
Assim, a importância deste metabólito se dá por ser considerado como um reservatório de
AFB1 em alguns organismos. O aflatoxicol apresenta cerca de 20% do potencial de
mutagenicidade da AFB1 (LEE et al., 2001).
As reações de Fase II são limitadas a conjugação do AFBO-exo com glutationa (GSH)
catalisada pela enzima glutationa S-transferase (GST) e a conjugação das AFP1 com o ácido
glucorônico (DIAZ; MURCIA, 2011).
A principal via de eliminação da AFB1 é decorrente da secreção biliar de seus
metabólitos nas fezes (Figura 6) (COULOMBE; SHARMA, 1980; LUTHY; ZWEIFEL;
SCHLATTER, 1980; HELFERICH et al., 1986; BASTAKI et al., 2010). Helferich et al.
(1986) observou que dos até 69% de compostos radioativos recuperados nas fezes de animais
intoxicados oralmente, menos de 2.6% consistia em AFB1 inalterada.
Embora em menores proporções, a via urinária também é uma importante fonte de
excreção da AFB1 e é bastante utilizada para determinação de biomarcadores (Tabela 5).
Jubert et al. (2009) observou que a eliminação em humanos após 24 h da intoxicação foi de
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95% da dose através da urina, porém não foi diferenciada AFB1 de seus metabólitos,
demonstrando assim que a excreção é mais intensa neste período. Bastaki et al. (2010)
verificou uma constante de eliminação de 3,0 µg/min tanto para a AFB1 quanto para AFM1.
Em suínos, apenas cerca de 4% da dose de AFB1 marcada (14C) recuperada nas fezes
e urina eram nas formas de AFB1 inalterada e AFM1, com alguns traços de aflatoxicol. No
plasma, a maior parte da radioatividade encontrada estava ligada às proteínas, com meia-vida
biológica de aproximadamente 6 dias. Análises teciduais demonstraram que as atividades
mais elevadas de AFB1 marcada foram nos dias 1 e 2 pós-exposição no fígado, no rim e
pulmão (LUTHY; ZWEIFEL; SCHLATTER, 1980).

Figura 6 - Eliminação da Aflatoxina B1 em humanos
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Jager et al. (2011).
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Tabela 5 - Distribuição da AFB1 em fluidos e compartimentos corporais de diferentes espécies
Animal

Sexo

Ratos

Fêmea

Camundongo
Caprinos

Macaco

V. A.

Via de eliminação (%)
Leite

Urina

Fezes

Fígado

Plasma

Coleta pós-

Eliminação

intoxicação

(%)

IV

2.0

9.5

60.7

7.0

3.7

VO

2.6

8.8

65.0

10.0

5.1

Macho

IV

-

19.1

52.9

6.5

2.2

100 h

80.7

Macho

IV

-

24.5

55.6

1.8

0.6

100 h

82.5

Fêmea

IV

1.0

22.7

65.3

-

-

VO

1.1

30.1

52.4

-

-

IV

-

37.7

35.4

13.6

5.8

Macho

6h

120 h

100 h

Referência

82.91

Helferich et

91.47

al. (1986)
Wong; Hsieh
(1980)
Wong; Hsieh
(1980)

89.01

Helferich et

83.4

al. (1986)

92.5

Wong; Hsieh
(1980)

Suínos
Luthy;
Suínos

Fêmea

VO

-

12.6

58.1

-

-

Durante 9
dias

70.7

Zweifel;
Schlatter
(1980)

Frangos

V.A.

Perna

VO

30.6

Coração Moela Peito Fígado
4.3

12.5

31.7

9.8

Sangue
11.0

5h após 14
dias de intox

99.9

Mabee et al.
(1973)

V.A.: Via de administração; IV: Intravenoso; VO: via oral.

2.3. Biomarcadores
Biomarcadores são definidos como indicadores que sinalizam mudanças celulares ou
moleculares em um meio biológico (tecidos humanos, células ou fluidos). Sendo assim, a
detecção de biomarcadores específicos pode auxiliar na identificação, diagnóstico e
tratamento de indivíduos que podem estar sob-risco, mas que ainda não exibem sintomas. Os
biomarcadores são classificados como marcadores de exposição, de efeito e de
susceptibilidade. Biomarcadores de exposição podem ser substâncias xenobióticas, seus
metabólitos ou o produto da interação entre a substância e uma molécula ou célula alvo. Os
biomarcadores de efeito são definidos como qualquer alteração bioquímica ou fisiológica
dentro de um organismo que pode ser quantificável. Biomarcadores de susceptibilidade
refletem fatores genéticos ou adquiridos que influenciam na resposta do organismo a uma
determinada exposição química (AMORIM, 2003).
Um dos aspectos mais importantes na análise de risco das substâncias químicas é
determinar o grau de exposição humana. Para isso, o desenvolvimento de biomarcadores para
agentes ambientais (p. ex. aflatoxina) deve ser baseado no conhecimento específico do
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metabolismo, formação de produtos e mecanismo geral de ação (GROOPMAN; KENSLER,
1999).
A demonstração do alto potencial carcinogênico e tóxico da AFB1 tem impulsionado a
caracterização do seu metabolismo para compreender os mecanismos moleculares que
induzem ao câncer. Diversos biomarcadores de aflatoxina já foram detectados em urina, tais
como AFM1, AFP1, AFQ1, aflatoxina-dihydrodiol, aflatoxina-N7-guanina e a própria AFB1
(MYKKANEN et al., 2005; GROOPMAN et al., 1992).
Após diversos estudos epidemiológicos terem indicado uma forte correlação entre a
exposição à AFB1 e o aumento no risco de câncer hepático, vários compostos têm sido
validados como biomarcadores de exposição e efeito para as aflatoxinas em estudos
detalhados em animais e humanos. A mensuração dos adutos de AFB1 é de grande interesse,
pois são produtos diretos de danos à alvos macromoleculares celulares. A constatação de que
AFB1-N7-gua é excretada na urina de ratos expostos por Bennett, Essigmann e Wogan (1981)
estimulou o interesse na utilização deste metabólito como um possível biomarcador de
exposição e risco (WOGAN et al., 2012).
A relação dose-resposta entre os níveis de AFM1 e AFB1-N7-gua presentes na urina
como biomarcadores e incidência de tumor hepático foi primeiramente estabelecida em
experimentos também com ratos (GROOPMAN et al., 1992b). As primeiras investigações de
dose-resposta conduzidas em humanos foram realizadas em populações com alta incidência
de carcinoma hepatocelular (CHC) (China, Gâmbia, África Ocidental), onde foram avaliadas
as relações entre a ingestão de aflatoxinas na dieta e os níveis de biomarcadores de aflatoxina
urinária. A AFB1-N7-gua urinária e AFM1 mostraram relações lineares dose-dependente entre
a ingestão e excreção de aflatoxina. A validação posterior em estudos epidemiológicos
avaliaram a variabilidade intra e inter-individual, a relação biomarcador-dose externa e a
viabilidade do uso em amplos estudos populacionais (GROOPMAN et al. 1985; 1992a;
1992c; 1993).
Em humanos, quando os metabólitos individuais foram estratificados para a incidência
de CHC, a presença de um importante aduto de aflatoxina na urina, a AFB1-N7-gua, sempre
resultou em uma elevação entre 200 e 300% no risco em desenvolver o CHC (ROSS et al.,
1992; QIAN et al., 1994). Além da exposição através do consumo de AFB1, a etiologia do
CHC também está relacionada a infecções crônicas com vírus da hepatite B (HBV)
(MYKKANEN et al., 2005; KAMDEM et al., 2006; WOGAN et al., 2012). Ao avaliar o risco
de CHC relacionado à exposição a AFB1 e HBV, indivíduos que portadores do HBV
detectável e com AFB1-N7-gua na urina apresentaram risco mais acentuado, o que apoia
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fortemente a relação causal entre a presença dos marcadores químicos e virais específicas e o
risco de CHC, e também mostram que os dois fatores de risco agem sinergicamente (WANG
et al., 1996; WOGAN et al., 2012).
Groopman et al. (1992c) consideram que ocorre uma significativa excreção de AFB1N7-gua nas primeiras 24 horas após a exposição à AFB1. Assim, embora esta seja uma forma
de medição não invasiva para estimar os níveis de exposição à AFB1, possui uma meia-vida
relativamente curta (WU et al., 2009). Atualmente, a AFB1-lys têm sido extensivamente
utilizada como biomarcador de exposição em substituição a AFB1-N7-gua urinária e na
avaliação da eficiência de estratégias de quimioprevenção, mesmo podendo ser derivada dos
dialdeídos e AFBO-endo, além do AFBO-exo (SCHOLL et al., 2006). A vantagem da
utilização da AFB1-lys é devido à meia-vida mais longa deste composto (relacionada com a
meia-vida da albumina), o que a torna capaz de fornecer informações sobre a exposição
acumulada por um período maior quando comparada ao aduto urinário (WOGAN et al.,
2012).
A meia-vida da albumina em diferentes espécies geralmente é calculada através de
uma escala alométrica com base no peso dos animais. Por exemplo, no camundongo, rato,
coelho e humanos, a meia-vida da albumina tem sido estimada como o 1, 1.9, 5.55 e 19 dias,
considerando os pesos corporais típicos de 0.02, 0.25, 3 e 70 kg respectivamente (NGUYEN
et al., 2006). A meia-vida 20 vezes maior da albumina humana em relação aos metabólitos
urinários, tais como AFB1-N7-gua, pode, teoricamente, produzir níveis estáveis de AFB1-lys
até 30 vezes maiores (SCHOLL et al., 2006). A meia-vida da albumina em suínos com 20 kg
é de 8.2 dias (DICH; NIELSEN, 1963).
Em ratos, a meia-vida de AFB1-lys é de aproximadamente 2.5 dias (WILD et al., 1986;
SABBIONI et al., 1987; SCHOLL et al., 2006; QIAN et al., 2013) e conjuntamente com a
AFB1-N7-gua representam 3-4 % de uma dose única de AFB1. Cerca de 1-2% AFB1 ingerida é
metabolizada em AFB1-lys. Assim, o uso de AFB1-lys pode aumentar a probabilidade de
detecção da exposição que ocorreu tanto de forma intermitente como de forma crônica, em
populações submetidas a baixos níveis de AFB1 (SCHOLL et al., 2006; QIAN et al., 2013).

2.4. Métodos de análise de biomarcadores de aflatoxinas
Diferentes métodos analíticos estão disponíveis para quantificação de biomarcadores
de aflatoxina em amostras biológicas, tais como os métodos cromatográficos (cromatografia
em camada delgada - CCD; cromatografia líquida de alta eficiência - CLAE; cromatografia
gasosa - CG), testes imunológicos com anticorpos específicos (ensaio imunoenzimático -
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ELISA; radioimunoensaio - RIA e ensaios imuno-histoquímico) e a espectrometria de massas
(BANDO et al., 2007). Cada um destes métodos possui vantagens e desvantangens que
afetam a sensibilidade e o rendimento inerente das amostras. A cromatografia pode ser
combinada a diferentes sistemas de detecção, e é considerada uma das técnicas analíticas mais
utilizadas e de melhor desempenho. O acoplamento de um cromatógrafo a um espectrômetro
de massas combina as vantagens da cromatografia (alta seletividade e eficiência de separação)
com as vantagens da espectrometria de massas, tais como obtenção de informação estrutural,
massa molar e aumento adicional da seletividade (CHIARADIA et al., 2008).
McCoy et al. (2008) comparou os níveis de AFB1-lys obtidos a partir da análise de
amostras idênticas de indivíduos do Quênia envolvidos em um surto de aflatoxicose por
diferentes métodos de detecção, sendo eles: ELISA, CLAE com detector de fluorescência
(CLAE-f) e CLAE com espectrometria de massas por diluição isotópica (IDMS). IDMS foi a
técnica mais sensível e CLAE-f foi o método menos sensível.
A espectrometria de massas acoplada à espectrometria de massas (MS/MS) utiliza dois
estágios de espectrometria de massas, onde um deles é usado para isolar o íon de interesse e o
outro para estabelecer uma relação entre este íon de interesse e outros íons que foram gerados
a partir da sua decomposição induzida. Esta técnica é frequentemente empregada na detecção
de compostos presentes em baixas concentrações em matrizes complexas, acoplada à
cromatografia, aumentando a detectabilidade e a quantidade de informação estrutural que se
pode obter, e reduzindo a interferência espectral de compostos presentes na matriz
(CHIARADIA et al., 2008). O triplo quadrupolo é constituído por três quadrupolos em série,
onde o segundo quadrupolo não é utilizado para separar íons de mesma razão m/z, mas sim
como cela de colisão, na qual ocorre a fragmentação dos íons selecionados no primeiro
quadrupolo geralmente por dissociação induzida por colisão com um gás inerte -DIC, e
também é empregado como direcionador dos íons produzidos ao terceiro quadrupolo. Na
DIC, o íon precursor proveniente do primeiro quadrupolo é acelerado por um potencial
elétrico para uma região de alto vácuo no interior do segundo quadrupolo, onde sofre
repetidas colisões com um gás inerte de elevada energia, levando a um aumento na energia
potencial deste íon até ocasionar sua fragmentação, conduzindo à formação dos íons produto.
e melhorando a detectabilidade do método (CHIARADIA et al., 2008). Embora existam
diversas interfaces, o eletrospray (ESI) é o mais utilizado para determinação de aflatoxinas. A
utilização da cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas (LC-MS) e
massas/massas (LC-MS/MS) tem sido amplamente relatada na literatura na avaliação de
biomarcadores de aflatoxina tanto sanguíneos como urinários (MCCOY et al., 2005;
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WALTON et al., 2001; WARTH et al., 2012; SCHOOL et al., 2006; EVERLEY et al., 2007;
JOHNSON et al., 2008).
Neste contexto, diversos biomarcadores têm sido validados por diferentes métodos em
estudos com humanos e animais para definir parâmetros de confiabilidade, tais como
especificidade, linearidade, precisão, sensibilidade, limite de quantificação e exatidão
adequados à análise.

2.5. Validação de métodos analíticos
A validação analítica é fundamental para avaliar se o método é adequado aos objetivos
pretendidos, a fim de fornecer resultados confiáveis (BRITO et al., 2003). De acordo com a
Resolução RDC nº 27, de 17 de maio de 2012 da ANVISA, a validação de um método
analítico deve ser realizada preferencialmente através de métodos cromatográficos e deve
conter ensaios de precisão, exatidão, curva de calibração, efeito matriz e seletividade.
A seletividade é a capacidade do método de distinguir a substância em questão de
outros componentes presentes na amostra. No caso de métodos cromatográficos, a
seletividade pode ser demonstrada através da ausência de picos no mesmo tempo de retenção
do analito de interesse em amostras "branco" e da presença de picos em amostras fortificadas
(LANÇAS, 2004). Assim, este parâmetro avalia o grau de interferência de outros compostos
de propriedades similares que possam estar presentes na amostra, garantindo que o pico de
resposta seja exclusivamente do composto de interesse (RIBANI et al., 2004; CORCUERA et
al., 2011; ANVISA, 2012). Efeito de Matriz é um estudo de seletividade que objetiva
averiguar interferências causadas por substâncias que compõem a matriz amostral gerando,
basicamente, fenômenos de diminuição ou ampliação do sinal instrumental ou resposta
instrumental. O estudo de efeito matriz é necessário para utilizar uma curva de calibração
preparada em solvente, ou seja, com uma curva de calibração não matrizada (BRASIL, 2011 guia de validação do MAPA).
A linearidade de um método é a capacidade de deduzir resultados de ensaios que são
diretamente, ou através de uma dedução matemática simples bem definida, proporcionais à
concentração de analito nas amostras dentro de uma determinada faixa de aplicação (RIBANI
et al., 2004). A forma mais simples de observar a linearidade é através da representação
gráfica da resposta de uma medida vs a concentração ou quantidade da substância conhecida
(curva de calibração) definidas por no mínimo cinco pontos que não incluam o ponto zero na
curva (INMETRO, 2003; RIBANI et al., 2004). A estimativa dos coeficientes de uma curva a
partir de um conjunto de medições experimentais pode ser realizada utilizando a regressão
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linear e calculando o coeficiente de correlação (r). Um coeficiente de correlação maior que
0,999 é considerado como evidência de um ajuste ideal dos dados para a linha de regressão
(RIBANI et al., 2004). A ANVISA (2003) recomenda um coeficiente de correlação igual a
0,99 e o INMETRO (2003) um valor acima de 0,90. A faixa de trabalho linear da curva de
calibração deve contemplar a faixa de concentração esperada para a amostra de ensaio
(BRASIL, 2011), atendendo aos requisitos de precisão e exatidão. RIBANI et al. (2004) relata
que os pontos da curva analítica podem ser igualmente espaçados sobre a faixa de
concentração de interesse e que esta faixa compreenda 0– 150% ou 50–150% do valor
esperado, dependendo de qual destas opções seja mais adequada.
A precisão indica a proximidade dos resultados de ensaios independentes obtidos por
repetidas aferições de múltiplas alíquotas de uma única fonte de matriz em condições
específicas pré-estabelecidas, permitindo avaliar a dispersão dos resultados (ANVISA, 2012).
O valor da precisão deve ser expressa em termos de imprecisão e normalmente calcula-se sob
a forma de um coeficiente de variação (CV%). Uma menor precisão é indicada através de um
elevado desvio padrão (BARREIRA, 2009). Assim, não devem ser admitidos valores
superiores a 15% (quinze por cento), exceto para o LOQ, para o qual se admite valores
menores ou iguais a 20% (vinte por cento).
A exatidão diz respeito à concordância entre o resultado de um ensaio e um valor de
referência. Os processos mais utilizados para avaliar a exatidão são a utilização de materiais
de referência, comparação de métodos, ensaios de recuperação ou adição padrão (RIBANI et
al., 2004). A recuperação é definida como a porcentagem do analito de interesse adicionado
que foi recuperado após o processo de extração, não se admitindo valores fora da faixa de ±
15% (quinze por cento) do valor nominal, exceto para o LOQ, para o qual não se admitem
valores fora da faixa de ± 20% (vinte por cento) do valor nominal. A recuperação deve ser
avaliada na faixa de concentração esperada para o composto de interesse. Isto pode ser feito
adicionando a substância em pelo menos três diferentes concentrações, por exemplo, próximo
ao limite de quantificação, próximo à concentração máxima permitida pelo método em teste e
em uma concentração próxima à média da faixa de uso do método. Também é importante
estabelecer os limites de detecção (LOD) e de quantificação (LOQ). O LOD é a menor
concentração do analito presente em uma amostra que o procedimento analítico consegue
diferenciar confiavelmente do ruído de fundo (BRASIL, 2003). O LOQ geralmente é
calculado pela comparação dos sinais medidos da amostra com baixas concentrações
conhecidas do analito com o branco, estabelecendo-se a concentração mínima ao qual o
analito pode ser quantificado (BRITO et al., 2003).
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2.6. Suínos e sua importância
2.6.1. Fonte de alimento
A Suinocultura é uma das atividades da agropecuária mais difundida e produzida no
mundo. A espécie precursora do suíno moderno (Sus scrofa domesticus) foi domesticada
provavelmente por povos nômades há 10.000 anos, que em suas mudanças constantes,
entenderam como uma vantagem domesticar este animal. Na América foi introduzido por
Cristóvão Colombo em 1493, enquanto que no Brasil foram trazidos em 1532 por Martim
Afonso de Sousa, quando fundou São Vicente (GERVÁSIO, 2013). Já no Rio Grande do Sul,
o início da suinocultura está ligado à chegada dos primeiros imigrantes alemães, no século
XIX (MENASCHE, 2007).
A primeira finalidade da criação de suínos foi o abastecimento de banha e carne para a
família. A banha, além de ser um importante alimento na dieta dos agricultores e nas
populações urbanas, era utilizada na conservação de alimentos perecíveis, em especial as
carnes. O crescente aumento na produção de suínos no Brasil entre o final do século XIX e
início do século XX estava relacionada à comercialização destes produtos. A banha possuía
alto valor de mercado e fácil acondicionamento e transporte. Na década de 1930, a
concorrência criada pela entrada de banha americana e dos óleos de origem vegetal no
mercado nacional provocou uma forte crise no setor e iniciou a alteração do sistema de
criação com a modificação da genética do plantel suinícola para a produção de carne. Apesar
da crise, a introdução de nova raça e a consequente alteração de manejo acontecia lentamente.
No entanto, na década de 1940, a ocorrência da Peste Suína Clássica (PSC) em território
brasileiro representou um marco importante de transição de sistemas, pois grande parte do
rebanho teve que ser eliminado e o mercado externo foi fechado. Concomitantemente,
surgiam com maior intensidade no mercado nacional os óleos vegetais, que gradualmente
alteraram os hábitos alimentares da população e reduziam o consumo de banha
(MENASCHE, 2007).
Em 1978, a ocorrência de um surto de peste suína africana aliada aos sucessivos casos
de febre aftosa na década de 80, deixou o Brasil fora do mercado internacional por um longo
período. Desde o final da década de 1980, quando foi consolidado o melhoramento genético,
o avanço sanitário, o manejo nutricional e o acesso ao mercado internacional, a produção
brasileira de carne suína vem crescendo praticamente de forma ininterrupta. Embora as
barreiras sanitárias impostas por países como Estados Unidos (EUA), Japão, Coréia do Sul e
os pertencentes à União Europeia impeçam que o Brasil tenha acesso a 60% do mercado
consumidor, a partir de 1990 o país reagiu significativamente iniciando as exportações de
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carne suína. No final da década de 90 o Brasil já se apresentava como importante exportador
de carne suína e, após o acesso ao mercado da Rússia em 2001, o país se consolidou como o
quarto maior exportador mundial. A partir de 2010, embora a Rússia ainda tenha sido o
principal comprador da carne suína brasileira, outros países aumentaram sua importância
como destino para as exportações, com destaque para Hong Kong e Ucrânia (DIAS et al.,
2011), como se verifica na Figura 7.
Figura 7- Principais destinos da Carne Suína Brasileira exportada em janeiro de 2013.
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Fonte: ABIPECS (2014).

Como o mercado atual evidencia uma redução significativa nas margens de lucro,
produzir de forma economicamente eficiente passou a ser pré-requisito para a sobrevivência
da atividade. A alimentação dos suínos representa grande parte do custo total da produção de
um sistema de ciclo completo (aproximadamente 70%), o que ressalta a importância do valor
de mercado desses insumos. Fatores como quebras de safra, aumento das exportações de
grãos e mesmo a concorrência de outras atividades por esses produtos, determinam aumento
considerável nos custos de produção (DIAS et al., 2011).

2.6.2. Modelo animal para estudos humanos
O uso de animais para a extrapolação de dados toxicológicos para humanos é
conhecido. Esta extrapolação é ótima quando são utilizados nos estudos a espécie mais
parecida ao humano. Reconhece-se que muitas vezes é difícil identificar o modelo animal
mais relevante para a predição de reações humanas, especialmente quando não há dados
disponíveis (BODE et al., 2010). Para que a investigação translacional tenha sucesso, o
modelo animal deve ser apropriado para o estudo de condições humanas. A espécie
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selecionado deve imitar a fisiopatologia da doença humana, tanto quanto possível
(KOOPMANS; SCHUURMAN, 2015).
Neste contexto, é claramente relevante que os suínos (Sus scrofa) e humanos (Homo
sapiens) partilham muitas semelhanças relacionadas à nutrição, anotomia, fisiologia e
fisiopatologia. Suínos são considerados uma das principais espécies de animais utilizados na
investigação translacional. Ao longo dos últimos 20 anos, os suínos tem sido cada vez mais
utilizados como uma alternativa para cães e macacos como espécie não-roedora de escolha em
testes toxicológicos pré-clínicos (BODE et al., 2010; FRAUDE et al., 2012; NIELSEN et al.,
2014). Muitos órgãos e sistemas suínos mostram analogias e vantagens em relação a outros
modelos experimentais (PUCCINELLI et al, 2011; KOOPMANS; SCHUURMAN, 2015). Os
mapas comparativos do genoma humano e de suínos mostram uma extensa homologia
conservada, incluindo os CYP mais envolvidos na biotransformação xenobióticos (1-4
famílias) (PUCCINELLI et al., 2011).

2.7. Compostos Adsorventes de Micotoxinas
A contaminação dos alimentos com aflatoxinas permanece ainda como um dos
grandes problemas na produção animal pelo grande impacto que estas toxinas provocam e a
dificuldade em se obter tecnologias efetivas para descontaminação. A eficiência dos
procedimentos de descontaminação é dependente do alimento, dos tipos de aflatoxinas
presentes, do nível de contaminação e do grau de associação entre as aflatoxinas e os
constituintes do alimento, principalmente proteínas (RUSTOM, 1997).
Na tentativa de diminuir a exposição dos animais às aflatoxinas, diversas estratégias
foram investigadas a fim de prevenir a formação destes compostos, bem como eliminar,
inativar ou reduzir a sua biodisponibilidade nos alimentos contaminados. A alta estabilidade
da aflatoxina ao calor e a outras condições físicas limita o uso destas formas de inativação. No
intuito de prevenir a contaminação são utilizados métodos de melhoria das práticas agrícolas,
agentes antifúngicos, a engenharia genética e o controle das condições de armazenamento.
Para eliminar ou inativar (descontaminação) podem ser utilizados métodos físicos, químicos e
biológicos. A fim de que estes métodos sejam aplicáveis, estes devem levar à completa
inativação, destruição ou remoção da toxina sem produzir ou deixar resíduos tóxicos nos
alimentos, preservando seu valor nutritivo e palatabilidade; destruir os esporos e as micelas
fúngicas prevenindo a produção ou o reaparecimento da toxina e não modificar as
propriedades físicas do alimento significativamente. Além disso, os métodos de detoxificação
devem ser práticos e viáveis economicamente para utilização em larga escala. Uma vez que os
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métodos atualmente disponíveis para prevenir a formação de micotoxinas, inativá-las ou
eliminá-las sem perder a qualidade do produto final são complexos, o uso de eficientes
métodos para redução da biodisponibilidade são os mais empregados (PARLAT; YILDIZ;
OGUZ, 1999; CAST, 2003; JAYNES et al., 2007).
Como alternativa, há a possibilidade da adição de substâncias não nutritivas que se
ligam à aflatoxina, reduzindo sua absorção no trato gastrointestinal (KUBENA et al., 1990).
Uma das abordagens mais conhecidas para proteger os animais contra os efeitos nocivos da
ração contaminada é o uso de materiais inorgânicos adsorventes – argilas. Estes compostos
atuam a partir de uma suspensão aquosa no trato gastrointestinal, onde é formado um
complexo toxina-adsorvente – processo conhecido como enteroadsorção – que é eliminado
nas fezes. Desta forma, ocorre uma redução significativa na absorção e distribuição da
aflatoxina para o sangue e órgãos-alvo, prevenindo assim a aflatoxicose (LEESON; DIAZ;
SUMMERS, 1995; BOVO; CORASSIN; OLIVEIRA, 2010; KOLOSOVA; STROKA, 2011).
A eficácia do processo de adsorção é dependente tanto da estrutura física e química do
adsorvente quanto da micotoxina investigada (JAYNES et al, 2007; BOVO; CORASSIN;
OLIVEIRA, 2010). O Aluminossilicato de Cálcio e Sódio Hidratado (Hydrated Sodium and
Calcium Aluminosilicate - HSCAS) compõe uma classe de compostos inorgânicos
normalmente utilizados como aditivo anti-aglomerante na alimentação animal, que
inicialmente foi classificado como um tipo de montmorilonita de cálcio, tendo apresentado
bons resultados quando utilizado como adsorvente de aflatoxinas em estudos realizados in
vivo (EUROPEAN FOOD SAFETY AUTHORITY - EFSA, 2009).
A unidade estrutural básica de argilominerais silicatados consiste na combinação de
dois tipos de folhas: a tetraédrica de sílica e a octaédrica de alumínio (ABBÉS et al., 2010;
TAPIA-SALAZAR et al., 2010). Nas montmorilonitas, os átomos de oxigênio das folhas
tetraédricas são compartilhados com a folha octaédrica central, originando argilas de três
camadas (grupo 2:1) (DAKOVIC et al., 2008; LUNA; SCHUCHARDT, 1999).
A eletronegatividade das argilas está relacionada principalmente com a sua capacidade
de substituição isomórfica, isto é, a capacidade do tetraedro em substituir Si4+ por Al3+, e do
octaedro substituir o Al3+ por cátions divalentes (Mg2+, Fe2+). A criação de uma deficiência de
cargas positivas torna as partículas eletronegativas, que resulta na capacidade de troca
catiônica dos argilominerais. Esta carga negativa é compensada por cátions inorgânicos (por
exemplo, Na+ e Ca2+) (DAKOVIC et al., 2003; ROSSETTO et al., 2009; ABBES et al., 2010).
Estas condições permitem a determinação das características globais da argila, como
carga, polaridade, expansibilidade, estrutura, capacidade de troca catiônica, pH, tamanho de
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partícula, área de superfície, reologia, capacidade de adsorção, entre outras (LUNA;
SCHUCHARDT, 1999; TAPIA-SALAZAR et al., 2010).
A maior parte dos aluminosilicatos é eficaz na adsorção das aflatoxinas, embora a sua
eficácia com outras micotoxinas tenha pouco sucesso, pois a superfície hidrofílica destes
compostos é menos eficiente na adsorção de micotoxinas não-polares (HAUSCHILD et al.,
2007).
A estrutura tridimensional da molécula de AFB1 possui uma configuração co-planar,
onde os anéis B, C, D e E, os dois grupos carbonila, e o grupo metoxi estão no mesmo plano.
O anel A dihidrofurano projeta-se em direção ao observador na Figura 8. A orientação ótima
da AFB1 na superfície da intercamada HSCAS provavelmente é planar (DENG; SZCZERBA,
2011).
Figura 8 - Superfície de potencial eletrostático

Fonte: Deng; Szczerba (2011).

Vários mecanismos têm sido sugeridos a fim de explicar a adsorção da AFB1 por
HSCAS, dentre eles: modelo doador-receptor de elétrons, quimissorção seletiva, interações
íon-dipolo, ligações de hidrogênio e ligações através do anel furano (DENG et al., 2010).
Em relação aos locais de adsorção, Desheng et al. (2005) sugeriram que a AFB1 é
adsorvida na borda da montmorilonita por uma ligação dupla de hidrogênio, e que a molécula
de AFB1 não penetra na área interlamelar deste argilomineral. Entretanto, estudos anteriores
indicaram que as aflatoxinas podem reagir em diversos locais, especialmente na região
interlamelar, mas também nas bordas e superfícies basais (PHILLIPS, 1999; PHILLIPS;
LEMKE; GRANT, 2002). Os mecanismos de adsorção de AFB1 por superfícies HSCAS
podem envolver a quelação, ou interação de AFB1 com cátions intercalar (especialmente Ca)
ou vários metais encontrados na borda (GRANT; PHILLIPS, 1998; PHILLIPS, 1999;
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JAYNES et al., 2007; PHILLIPS et al., 2008). Deng et al. (2010) além de observarem que a
AFB1 poderia de fato ocupar os espaços interlamelares, relatou que os principais mecanismos
de ligação em condições de baixa umidade foram interações íon-dipolo/coordenação entre os
dois grupos carbonila e os cátions trocáveis (Figura 9a). Em condições úmidas, o principal
mecanismo foi de ligações de hidrogênio entre os grupos carbonila e a água na camada de
hidratação dos cátions de troca (Figura 9b).
Deng e Szczerba (2011) confirmaram que os dois oxigênios das carbonilas foram os
locais mais importantes de interação com cátions de troca e com a água na região intercalar da
montmorilonita (Figura 10).
Entretanto, observa-se que muitos dos adsorventes atualmente encontrados no
mercado foram avaliados somente quanto a sua eficácia em ensaios in vitro. Considerando a
grande variabilidade das propriedades químicas dos adsorventes, existe sempre a necessidade
de confirmar a eficiência dos mesmos através de estudos in vivo, cujos protocolos
experimentais são geralmente caros, pois envolvem a administração de níveis da toxina com e
sem o adsorvente para avaliar diversos tipos efeitos sobre a produtividade dos animais, além
de dados histopatológicos e clínicos, entre outros. Neste contexto, o emprego de
biomarcadores para estimar a biodisponibilidade de AFB1 em ensaios de eficiência de
adsorventes in vivo poderia reduzir os custos desses ensaios, além de proporcionar maior
praticidade e padronização na condução dos experimentos, além de possibilitar a avaliação
dos adsorventes em condições de campo. Contudo, não há referência de estudos sobre a
utilização de biomarcadores para avaliar a exposição às aflatoxinas em suínos, com ou sem a
inclusão de adsorventes na dieta.
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Figura 9 - Mecanismos de ligação entre AFB1 e montmorilonita

(a) interações íon-dipolo/coordenação entre os dois grupos carbonila e os cátions trocáveis; (b) ligações de
hidrogênio entre os grupos carbonila e a H2O na camada de hidratação dos cátions de troca. Fonte: Deng et al.
(2010).

Figura 10 - Modelo da aflatoxina nas camadas interlamelares das montmorilonitas

Fonte: Deng et al. (2010).
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3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo Geral
O objeto geral deste projeto foi verificar a aplicabilidade da determinação de produtos
de biotransformação de AFB1 e AFB1-lisina na avaliação da eficiência de adsorventes em
suínos.

3.2. Objetivos Específicos


Verificar os efeitos da ingestão de AFB1, administrada na ração com e sem
adsorvente, sobre o ganho de peso corpóreo e índices zootécnicos de suínos;



Avaliar nos suínos intoxicados os parâmetros hematológicos e de bioquímica
sérica;



Avaliar os pesos relativos do fígado, coração, baço, bem como as alterações
histopatológicas nos referidos órgãos, decorrentes da exposição dos animais às
toxinas através da ração;



Determinar a concentração de resíduos de AFB1, AFB2a, AFM1 e AFL no
fígado dos animais intoxicados, bem como de AFB1-lisina no soro;



Avaliar a eficiência do método analítico para determinação de AFB1-lisina no
plasma com EDTA e heparina, em comparação ao soro dos animais;



Determinar a concentração de resíduos de AFB1, AFB1-N7-guanina, AFM1,
AFL, AFP1 e AFQ1 na urina dos animais intoxicados ao longo de todo o
período de exposição;



Verificar a correlação entre a concentração de resíduos de AFB1, AFB1-N7guanina, AFM1, AFL, AFP1 e AFQ1, bem como da AFB1-lisina no soro e as
demais variáveis estudadas no experimento com vistas à sua aplicação na
avaliação da eficiência de adsorventes em suínos.
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6. CONCLUSÕES

Considerando os objetivos propostos, os resultados apresentados neste trabalho
permitem concluir que:


O primeiro e mais consistente sinal de aflatoxicose em suínos é a dimunuição
da ingestão diária de alimentos e consequente diminuição do ganho de peso;



Existe uma grande variação individual na resposta dos suínos frente à
intoxicação por AFB1;



A AFB1 alterou os valores de ALT, AST, ALP, ALB e ureia, bem como
ocasionou eritrocitose, leucocitose e neutrofilia nos suínos;



Na avaliação de carcaça, foram diminuídos por efeito da AFB1 o peso de
carcaça quente e fria, EGS e AOL;



A AFB1 aumentou significativamente o peso relativo do fígado, baço e rins;



Na avaliação histológica, o fígado apresentou diferença estatística pela
interação AFB1 x HSCAS;



Foram quantificados AFB1, AFB2, AFG1 e AFM1 no fígado dos suínos
intoxicados. A AFQ1 e o aflatoxicol foram detectados em níveis abaixo do
LOQ;



Nas análises de AFB1-Lys, o tempo de digestão necessário é de 4h. Amostras
coletadas com heparina proporcionam os mesmos rendimentos deste aduto que
as amostras séricas. Amostras coletadas em EDTA não devem ser utilizadas,
pois interferem na digestão enzimática.



Nas urinas dos suínos intoxicados foram quantificados AFB1, AFM1, AFQ1 e
AFB1-N7-guanina. Níveis de aflatoxicol foram detectados, porém em níveis
abaixo do LOQ.



O principal metabólito excretado pela urina é a AFM1. Com a evolução da
lesão hepática decorrente da exposição à AFB1, embora ainda seja o principal
metabólito excretado, os níveis de AFM1 diminuem gradativamente enquanto
que os níveis de AFB1 e AFB1-N7-guanina aumentam;



Os biomarcadores avaliados apresentaram, de modo geral, diversas
correlações com as variáveis analisadas nos animais alimentados com AFB1,
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com ou sem adsorvente, porém a AFB1-N7-guanina apresentou maior número
de correlações significativas.


A adição de 0,5% de HSCAS em dietas contaminadas com 1,1 mg.kg-1 AFB1
diminuiu os efeitos de negativos sobre a maioria os parâmetros de
desempenho, hematológicos, bioquímica sérica, carcaça, peso relativo dos
órgãos e lesões histopatológicas;



A adição de 0,5% de HSCAS em dietas contaminadas com 1,1 mg.kg-1 AFB1
diminuiu a dose interna de AFB1 nos suínos, avaliada pelo decréscimo dos
níveis de AFB1-Lys sérica, reduziu as concentrações urinárias de AFB1,
AFM1, AFQ1 e AFB1-N7-guanina e de aflatoxinas residuais no fígado dos
animais;

 Os biomarcadores AFB1-Lys sérica e AFB1, AFM1 e AFB1-N7-guanina
urinárias apresentam potencial para serem aplicadas em estudos que avaliem a
exposição de suínos à AFB1, bem como para verificar a eficácia de
adsorventes ou outras estratégias de intervenção nesta espécie.
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