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" ... (j)epois de afgum tempo você aprende a diferença, a suti{ diferença entre dar a mão e 

acorrentar a arma. CF, começa a aceitar suas derrotas com a ca6eça erguida e o{fios 

adiante, com a graça de um adufto e não com a tristeza de uma criança. Jlprende que 

verdadeiras amizades continuam a crescer mesmo a lOngas distâncias. CF, o que importa 

não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. 

(j)esco6re que as pessoas com quem mais se importa na vida são tomadas de você muito 

depressa, por isso sempre devemos deÍJ(ar as pessoas que amamos com pafavras 

amorosas, pode ser a úftima vez que as vejamos. 

(j)esco6re que se feva muito tempo para tornar-se a pessoa que se quer ser, e que o tempo 

é curto. Jlprende que não importa aonde já cfiegou, mas onde está indo. Jlprende que 

fieróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer, enfrentando as consequências. 

flprende que paciência requer muita prática. 

(j)esco6re que afgumas vezes a pessoa que você espera que o cfiute quando você cai é 

uma das poucas que o ajuda a fevantar-se. flprende que maturidade tem mais a ver com 

os tipos de e.xperiência que se teve e o que você aprendeu com efas, do que com quantos 

anos você já cefe6rou. flprende que fiá mais dos seus pais em você do que você supunfia. 

Jlprende que nunca se deve dizer a uma criança que sonfios são 606agens. Jlprende que 

o mundo não pára para que você o conserte. flprende que o tempo não é afgo que possa 

voftar para trás. 

Portanto, pfante seu jardim e decore sua arma, ao invés de esperar que afguém {fie traga 

flOres. CF, você aprende que rea{mente pode suportar. .. Que rea{mente é forte, e que pode 

ir muito mais lOnge depois de pensar que não se pode não se pode mais. 

CF, que rea{mente a vida tem valOr. 

CF, que você tem va{or diante da vida ... 11 

Wi{{ian Sfiak.!speare 
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(])etfico este tra6aOio aos meus querúfos pais, Prancisco e P.mte, 

por defes ter rece6ido o (j)om mais precioso do universo: a vida. 

Já por isso, seria infinitamente grata, mas efes não se contentaram em presenterar-me 

apenas com efa. ~vestiram min/ia ex..istência de amor, carinfio e decficação. Cuftivaram 

na criança todos os vafores que a transformaram num adufto responsávef e consciente. 

}l6riram as portas do meu futuro, i{uminando meu caminfio com a {uz mais 6ri{/iante 

que puderam encontrar: o estudo. q'ra6a{/iaram d06rado, sacrificando seus sonfios em 

favor dos meus; não foram apenas meus pais, mas amigos e companfieiros, mesmo nas 

fioras em que meus ideais pareciam distantes e inatingíveis e o estudo um fardo pesado 

demais ... 

Procurei sofregamente uma forma ver6a{ de exprimir uma emoção ímpar, que pafa~s i 
. /" 

dijici{mente traduziriam, e só encontrei quem permitiu mais esta 'Vitória em min/ia vida: 

1YEVs. 
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ACN: acetonitrila 

ANVISA: Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

C:C: claro:claro 

C:E: claro:escuro 

Clso: concentração necessária para 50% de inibição 

CLAE: cromatografia líquida de alta eficiência 

CMA: concentração máxima aceitável 

DAD: detector de arranjo de diodos 

DL: dose letal 

DMSO: dimetil sulfóxido 

DNA: ácido desoxirribonucleíco 

ELISA: Enzyme-Linked Immunosorbent Assay 

EM: espectrometria de massas 

ERO: espécies reativas do oxigênio 

ERN: espécies reativas de nitrogênio 

ESI: ionização por electrospray 

ET A: estação de tratamento de água (s) 

fMLP: N-formilo-metionilo-Ieucilo de fenilalanina 

G-CSF: fator estimulador de côlonia de granulócitos 

GM-CSF: fator estimulador de colônia de macrófagos e granulócitos 

HRP: peroxidase de raiz forte 

IDT: ingestão diária tolerável 

IL-1 : interleucina 1 

IL-1 (3: interleucina 1 beta 

IL-8: interleucina 8 

INF-y: interferon gama 

iNOS: óxido nítrico sintase induzida 

XII 



i.p.: intra-peritoneal 

IP3 : inositol trifosfato 

i.v.: intra-venoso 

LPS: lipopolissacarídeo 

Luminol: 5- amino- 2,3- dihidro- 1,4- ftalazina 

MC: microcistina (s) 

MeOH: metanol 

MS: Ministério da Saúde 

MTT: 3-(4,5-dimetiazol-2-yl)-2 ,5-difeniltetrazolium bromida 

NaCI: cloreto de sódio 

NaOH: hidróxido de sódio 

NO: óxido nítrico 

OMS: Organização Mundial da Saúde 

PBS: tampão fosfato salina 

PBMC: células mononucleares periféricas sangüíneas 

p.c.: peso corpóreo 

PKC: proteína quinase C 

PMA: acetato de forbol miristato 

PMN: polimorfonuclear (es) 

PP1 : proteína fosfatase 1 

PP2A: proteína fosfatase 2A 

SHM: "Shunt" hexose monofosfato 

SOO: superóxido dismutase 

Th: T hei per 

TNF: fator de necrose tumoral 

TNF-a: fator de necrose tumoral alfa 

TNF-J3: fator de necrose tumoral beta 

URL: unidade relativa de luz 

V.O.: via oral 

Xlll 
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A proliferação acelerada de cianobactérias do gênero Microcystis em 

mananciais e reservatórios tem causado sérios danos ecológicos e à saúde 

pública, e é um problema que desafia as instituições responsáveis pelo 

fornecimento de água para a população. Essas cianobactérias produzem 

microcistinas (MC), heptapeptídeos cíclicos hepatotóxicos e que podem causar 

câncer. Neste trabalho, isolamos (CLAE preparativa) e identificamos (ESI

EM/EM) as microcistinas MC-LR e [ASp3]-MC-LR produzidas pela cianobactéria 

Microcystis panniformis. As concentrações dessas substâncias foram 

determinadas por CLAE e variaram de 0,25 a 2,75 (MC-LR) e 0,08 a 0,75 

([ASp3]-MC-LR) fmol. célula-1. Analisamos as concentrações destes compostos 

em tempos diferentes durante o ciclo claro:escuro (C:E) e foi encontrado que a 

quantidade de MC por célula é pelo menos três vezes mais alta durante a fase 

clara do que a fase escura. Isto pode ser associado ao relógio biológico, pois as 

cianobactérias expressam um robusto ritmo circadiano no controle do 

mecanismo de tempo que é independente do ciclo de divisão celular. O mesmo 

ocorreu no ciclo claro:claro (C:C). 

Também estudamos os efeitos da MC-LR e [ASp3]-MC-LR sobre as 

funções de neutrófilos humanos in vitro. Essas substâncias têm capacidade 

quimiotáxica, uma vez que observamos um aumento de migração de 

neutrófilos, além de ativarem a formação de espécies reativas de oxigênio 

(ERO) e a fagocitose. Já a atividade microbicida é ativada somente pela MC

LR. Nossos resultados indicam que concentrações menores do que o limite 

máximo de exposição a MC-LR (1 ~g.L-1), sugerido pela OMS, exercem efeito 

sobre funções de neutrófilos humanos in vitro, podendo contribuir com a 

toxicidade dessas MC. 
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Cyanobacterial blooms of the genus Microcystis in water reservoirs have 

caused serious ecological and public health concern due to their ability to 

produce toxins. Microcystis and some other cyanobacerial species 

biosynthesize microcystins (MC). These cyanotoxins are hepatotoxic cyclic 

heptapeptides which can induce tumor promotion. In this study, MC-LR and 

[ASp3]-MC-LR were isolated (by preparative HPLC) and identified (by ESI

MS/MS) in the strain Microcystis panniformis BCCUSP100. Their leveis were 

determined by HPLC and ranged from 0.25-2.75 and 0.08-0.75 fmols. ceW1
, 

respectively. The leveis of MC-LR and [ASp3]-MC-LR were analyzed at different 

times during the light:dark (L:O) and light:light (L:L) cycles. It was found that the 

leveis of MC per cell were at least three-fold as high during the day-phase than 

during the night-phase (L:O experiment). This may be associated to the 

biological clock since prokaryotic cyanobacteria express robust circadian (daily) 

rhythms under the control of a timing mechanism that is independent of the cell 

division cycle. Our findings also showed the same pattern underL:L cycle. 

The effects of MC-LR and [ASp3]-MC-LR in some human neutrophil 

functions were also studied by in vitro assays. We observed that MC have 

chemotactic capacity as well as can generate reactive oxygen species and 

increase phagocytosis activity. The killing activity was activated only by MC-LR. 

Our results indicated that lower concentrations of MC-LR than the one 

recommended by World Health Organization (1 IJg.L-1) may affect human 

neutrophil functions in vitro. These findings can contribute to the elucidation of 

MC toxicity as well as its effects in human neutrophils. 
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1. I!NFl{()(J)VçftO 

1.1 CI){!NO<BJlcPÉlJUJlS 

As cianobactérias são microrganismos procariotos, de origem 

extremamente remota. São tradicionalmente chamadas de "algas azuis", por 

serem organismos fotossintetizantes, aquáticos e possuírem um pigmento 

azulado (ficocianina). Apesar da distante relação filogenética com outros grupos 

de plantas aquáticas, são denominadas de "algas". Acredita-se que as 

cianobactérias foram as responsáveis pelo início da formação da atmosfera 

atual, rica em oxigênio, e pela evolução de todos os organismos 

fotossintetizantes, visto que formas relacionadas às atuais cianobactérias, 

provavelmente, originaram os cloroplastos através de eventos 

endossimbióticos. As cianobactérias são predominantes no fitoplâncton de 

águas continentais, alcançando uma ampla diversidade de formas, em razão 

das adaptações morfológicas, bioquímicas e fisiológicas adquiridas durante sua 

longa história evolutiva. Algumas cianobactérias produzem toxinas que podem 

prejudicar a saúde ou matar os organismos que as ingerem. Esta 

provavelmente foi a razão da seleção evolutiva dessas algas (LEE, 1991). 

1.2 tEW(}{.OPIZJlÇJIO tE CI.MVCYIOXI:NJlS 

A poluição presente nas bacias hidrográficas, decorrente de fontes 

antropogênicas, tem restringido a qualidade e, conseqüentemente, a utilização 

das águas para o abastecimento das populações humanas, ocasionando sérios 

problemas à saúde pública e ao meio ambiente. Um dos eventos ocorrentes 

nos ecossistemas aquáticos é a floração de cianobactérias, que é um processo 

mais comumente associado a cargas poluidoras, principalmente formadas por 

compostos polifosfatados e nitrogenados (WETZEL, 1993). 

A eutrofização de cursos d'água (rios, lagos ou represas) é o processo 

que resulta num aumento de nutrientes essenciais para o fitoplâncton (algas) e 

plantas aquáticas superiores, principalmente nitrogênio, fósforo, potássio, 
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carbono e ferro. Como desencadeadores da eutrofização natural podem-se citar 

os nutrientes trazidos pelas chuvas e águas superficiais, que erodem e lavam a 

superfície terrestre. No entanto, a atividade antropogênica promove a chamada 

eutrofização artificial, também chamada de eutrofização acelerada ou antrópica. 

À medida que o tempo passa, esses nutrientes se acumulam dentro da bacia 

hidrográfica, e então há um desenvolvimento cada vez maior das populações 

de fitoplâncton, observando-se com freqüência o aparecimento de florações 

algais ("blooms") (CARVALHO, 2004). 

As florações de cianobactérias podem causar gosto e odor 

desagradáveis na água, além de alterar o equilíbrio ecológico do ecossist~ma 

aquático. Outro problema, entretanto, está no fato de algumas cianofíceas 

serem produtoras de toxinas (cianotoxinas) extremamente potentes, atingindo 

um conjunto de organismos muito além daqueles presentes nas comunidades 

aquáticas. As cianotoxinas podem ser acumuladas na rede trófica, ocasionando 

diferentes sintomas de intoxicação e efeitos crônicos, muitas vezes difíceis de 

serem diagnosticados. Mortandade de peixes e animais silvestres e domésticos 

já foi registrada em diversas partes do mundo (ZAGATO et aI., 1997). 

Os gêneros Microcystis, Cylindrospermopsis, Anabaena, 

Alphanizomenon, Oscil/atoria, Nostoc, Nodularina e Planktothrix são alguns 

exemplos de cianobactérias que formam florações onde há a libera~ão de 

toxina através da lise celular. As características gerais das toxinas produzidas 

por essas cianobactérias estão mencionadas na tabela 1 (CODD et aI., 1995; 

BouAiCHA et ai, 1998; CHORUS et aI., 2o.Q,~). 
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Tabela 1. Toxinas de culturas axênicas de cianobactérias de água doce ou
salobra.

LDso

Toxinas Estrutura molecular N° de Fontes Modo de (lJg. kg-1 p.c.)
variantes toxicidade

via i.p.
(camundongo)

Neurotóxica,

Alcalóide com amina
despolizador,

Anatoxina-a secundária 1 Anabaena bloqueador de 375
junção

neuromuscular

Éster-metil-fosfato de Neurotóxico,
Anatoxina-a (s) guanidina 1 Anabaena inibidor de 20

colinesterase

A/phanizomenon
Hepatotóxico,

2.10-3

Cilindroespermopsina Alcalóides 2 Cy/indrospermopsis
Inibidor de

síntese proteica

Microcystis,
Choque tóxico,

LPS lipopolissacarídeos >3
Oscil/atoria gastroenterites, Não definida

inflamação

Microcystis, Nostoc,
Hepatotóxico,

Microcistina Heptapeptídeo cíclico >65 Anabaena,
promotor de 50

tumor, inibidor
Oscil/atoria

de fosfatases

Hepatotóxico,

Nodularina Pentapeptídeo cíclico 5 Nodu/aria promotor de 50
tumor, inibidor
de fosfatases

Cerca de
Neurotóxico,

Saxitoxina Alcalóide 6
Aphanizomenon bloqueador de 10

canais de sódio

As cianotoxinas possuem estruturas químicas e toxicidades diferentes, e

são usualmente classificadas, de acordo com seus efeitos tóxicos em animais,

como: dermatotoxinas (Iipopolissacarídeos), neurotoxinas (anatoxina-a,

anatoxina-a(s), homo-anatoxina-a e saxitoxinas) e hepatotoxinas (microcistina

(MC), nodularina e cilindroespermopsina) (COOO et ai., 1995).
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Embora exista a hipótese de que esses peptídeos e alcalóides sejam 

produzidos pelas cianobactérias com função biológica de defesa (da sua 

predação por outros organismos), esses compostos são considerados 

metabólitos secundários. (CHORUS et aI., 2003). 

1.3 ~I(]1{OCIsvrr!N)fS 

1.3.1 P.strutura química 

As microcistinas foram isoladas pela primeira vez da cianobactéria 

Microcystis aeruginosa (Chroococcales, Cyanobacteria) ; são heptapeptídeos 

cíclicos (figura 1), de peso molecular em torno de 1000 Da e a seguinte 

estrutura geral: Ciclo (D-alanina 1 
- X2 

- D-MeAsp3 - Z4_ Adda5 
- D-glutamat06 

-

Mdha7
) , onde X e Z são L-aminoácidos variáveis, D-MeAsp é o eritro-j3-metil 

ácido aspártico e Mdha é a N-metildeidroalanina. O ácido Adda (3-amino-9-

metoxi-2,6,8-trimetil-10-fenil-4,6-ácido decadienóico), é a estrutura comum a 

todos os peptídeos cíclicos de cianobactérias (DAWSON et aI., 1995). 

As variações na estrutura química das MC são muito comuns, sendo que 

cerca de 65 variantes diferentes já foram caracterizadas partindo de amostras 

de florações e cepas isoladas de cianobactérias. As variações são detectadas 

nos sete aminoácidos, mais frequentemente com a substituição dos L

aminoácidos das posições 2 e 4, e a desmetilação dos aminoácidos das 

posições 3 e/ou 7 (CODD et aI., 1995). Existe uma variação de toxicidade entre 

as MC, de altamente tóxica para não-tóxica, dependendo da estrutura química 

específica. Resultados de uma avaliação comparativa de toxicidade, entre as 

três mais predominantes MC em ambientes eutrofizados, mostram que a MC

LR causa mais toxicidade do que a MC-RR e MC YR (GUPTA et aI, 2003). 



Adda 
313 

Q 
/'" 

O-Glu 
129 

(R) 

L-Ar9

lN 
HN 

156 

HN H2 

N-metildeh id roAla 
83 

O 

O-eritro-J3-metiIAsp 
129 

O-Ala 
71 

(L) 

L-Leu 
113 

5 

Figura 1. Estrutura química da MC-LR e massa molecular de cada peptídeo. 

As MC são encontradas em vários locais do mundo, como Espanha 

(MORENO et aI, 2005), Austrália (HOEGER et aI, 2004), Japão (YOSHIDA et aI, 

2005), Finlândia (LlNDHOLM et aI, 2003), Estados Unidos (HOTTO et aI, 2005), 

Brasil (Bittencourt-Oliveira, 2003), Turquia (ALBAY et aI, 2005), Suíça (BRAUN 

et aI, 2004), China (CHEN et aI, 2005), Polônia (PAWLlK-SKOWRONSKA et aI, 

2004) e Argentina (AME et aI, 2003). Esses compostos são produzidos 

principalmente pelos gêneros Microcystis, Anabaena, Oscil/atoria, Nostoc, 

Anabaenopsis e Hapalosiphon. A MC-LR é mencionada como a mais freqüente 

em ambientes lacustres, outras MC relativamente comuns são as variantes YR, 

RR e LA (CHORUS et aI., 1995). 

1.3.2 !Métoáos áe análise 

A monitorização da presença de MC em água potável é importante para 

a avaliação de risco à saúde e ao meio ambiente. Portanto, o desenvolvimento 

de métodos analíticos que promovam, simultaneamente, detecção e 

/' BIBLIOTECA '" 
faculdade de Ciénc;as Farmacé:u\icas 

Un::i: :sidJc Cô de São Paulo 
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identificação efetiva de diferentes cianotoxinas é altamente desejável 

(DELL'AVERSANO et ai., 2004). 

Vários métodos bioquímicos e físico-químicos para determinação de MC 

têm sido desenvolvidos. CLAE acoplado ao detector ultravioleta ou de arranjo 

de diodos (DAD) é a técnica analítica mais utilizada para este fim. Porém o uso 

de CLAE acoplado ao espectrômetro de massas está sendo mais freqüente. Já 

os principais métodos bioquímicos empregados são ELISA e ensaio de inibição 

de proteínas fosfat~ses (FASTNER et ai., 2002). 

A extração de MC com ultrassom é muito utilizada, e usualmente com 

diferentes solventes, por exemplo: água/ácido acético 5% (v/v); diferentes 

misturas de água e metanol (MeOH) ou MeOH puro (LAWTON et ai., 2001). Um 

estudo comparativo utilizando os solventes acima citados revelou que a 

extração de MC mais eficiente foi a realizada com MeOH 75% (FASTNER et aI., 

1998). 

Outro fato importante é que as cianobactérias são consideradas ricas em 

proteínas, as quais em alta concentração são um problema para análises em 

CLAE, porque desnaturam facilmente, inutilizando colunas cromatográficas. 

Assim, a extração e a purificação devem eliminar as proteínas do material a ser 

cromatografado (MERILUOTO, 1997). O uso de cartuchos de extração em fase 

sólida C18, não somente concentra as amostras de MC, mas também contribui 

para esta desproteinização do extrato (SAlTO et ai., 2001). 

Em análises por CLAE preparativa o uso prévio de cromatografia em 

coluna é utilizado quando a quantidade de material alga I contendo as MC é 

grande. Neste tipo de cromatografia, colunas de vidro são empacotadas com 

sílica ou C18 e a corrida é realizada pela gravidade ou pressão positiva. A sílica 

mais amplamente utilizada é a Kieselgel 60, para separação grosseira de MC, 

na ordem de IJg a g. Este método é pouco prático para se calcular o rendimento 

da extração (LAWTON et ai., 2001). 

CLAE - fase reversa em C18, é a escolha típica para separação de vários 

tipos de peptídeos pequenos, freqüentemente envolvendo o uso de acetonitrila 
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(ACN) em água como fase móvel (MERILUOTO, 1997). As fases móveis 

utilizadas em separações de MC seguem três categorias: eluentes com acetato 

de amônio (NH,Ac) e ACN, eluentes contendo MeOH com diferentes tampões, 

e eluentes ácidos com misturas de ácido trifluroacético (TFA) e ACN (SPOOF et 

ai., 2001). Sistemas de fase móvel acidificada são geralmente considerados 

capazes de separar mais variantes de MC do que fases móveis neutras 

(MERILUOTO, 1997). Foi encontrada mudança de seletividade, para separação 

de MC, se o eluente contendo ACN/NH,Ac for usado em um período de dois 

dias. Isto porque esta solução suporta crescimento de microrganismos, além de 

o NH4CH3COO ser volátil (SPOOF et ai., 2001). 

É importante garantir que as MC separadas estejam com grau de pureza 

elevado. Utilizando CLAE - DAD, pode-se monitorar a análise observando os 

espectros de absorção na faixa de comprimento de onda de 200 a 360 nm, 

sendo que o dieno conjugado no resíduo do Adda absorve em 238 nm, e é o 

principal cromóforo das MC. No entanto é aconselhável confirmar a pureza da 

toxina isolada utilizando mais de um método (MERILUOTO, 1997). 

CLAE acoplado com EM em tandem com ionização por electrospray 

(ESI) é uma poderosa ferramenta nas análises de toxinas em concentrações 

traços (DELL'AVERSANO et ai., 2004). Esta técnica também promove a 

identificação da estrutura química da MC analisada (ORTEA et ai., 2004). O 

padrão de fragmentação para MC inclui m/z= 135 (produto da a-clivagem do 

grupo metóxido Adda) e íons "immonium" (H2N+=CH-R) dos aminoácidos 

constituintes, exemplo: m/zAla= 44, m/zLeu= 86, m/zASp= 88, m/zGlu= 1 02, m/z~_ 

metilAsp= 102, m/ZArg= 129 e m/ZTyr= 136 (MERILUOTO, 1997). 

1.3.3 rro~cinética 

A exposição humana a MC pode ocorrer pelas vias: dérmica, inalatória, 

oral e intra-venosa (i.v). As MC têm dificuldade de atravessar membranas 

celulares. Após serem ingeridas, pela água ou alimentos contaminados, a MC é 

transportada através do íleo até a corrente sanguínea por um transportador de 
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ácido biliar (um sistema multi-específico de transporte de íon orgânico) presente 

em hepatócitos e células da parede do intestino delgado. As MC são 

concentradas no fígado como conseqüência da sua absorção nos hepatócitos 

(CODD et aI., 1999). 

Após a injeção i.v. ou intra-peritonial (i.p.) de doses sub-letais de diversas 

MC marcadas com 3H em camundongos e ratos, aproximadamente 70% da 

dose administrada foram rapidamente localizadas no fígado. A meia vida 

plasmática da MC-LR, após administração i.v. , foi de 0,8 e 6,9 minutos para a 

primeira e segunda fase de eliminação, respectivamente (CHORUS et aI., 

1995). Nesse estudo aproximadamente 9% da dose foi excretada por via 

urinária, e o restante foi excretado gradualmente (1 % ao dia) por via fecal. 

Baseado no efeito protetor dos indutores de enzimas microssomais, é evidente 

que o fígado tem um papel importante na detoxificação das MC (CHORUS et 

aI., 1995). Os três produtos metabólicos mais encontrados em urina, fezes e 

frações do citosol do fígado foram: conjugados de glutationa, cisteína e um 

conjugado com o aminoácido Adda oxidado (KONDO et aI., 1996). 

1.3.4 rro:{jcomnâmica 

A MC-LR é um inibidor das proteínas fosfatases (PP) serina/ treonina 1 e 

2A tanto in vitro (HONKANEN et aI., 1990; MACKINTOSH et aI, 1990) quanto in 

vivo (RUNNEGAR et aI., 1995), com CI50 de 0,1 - 1 nM (MACKINTOSH et 

aI, 1990). As PP têm um importante papel na manutenção da homeostase 

celular. A inibição da atividade destas enzimas é resultado de uma interação 

não-covalente inicial, mediada pelo Adda hidrofóbico da MC com o grupo 

carboxil de uma Glux da enzima. Uma adicional interação é a ligação covalente 

do a,[3-carbonil insaturado do resíduo de metildeidroalanina da MC com o 

grupamento tio I da cisteína-273 da PP1 (Cys-266 na PP2A) por adição de 

Michael (DAWSON, 1998). A inibição dessas proteínàs resulta em um aumento 

da fosforilação de proteínas-alvo, tais como proteínas supressoras de tumor, 

podendo conduzir para proliferação celular e processos carcinogênicos. MC são 
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consideradas hepatotoxinas, causando dano funcional e estrutural a 

hepatócitos, por hiperfosforilarem os filamentos intermediários do citoesqueleto, 

levando à retração e ao desarranjo dos microfilamentos de actina destas 

células. A disfunção celular é tão exarcebada que a estrutura de organização 

dos hepatócitos é rompida e sangramentos internos podem causar a morte 

(CHORUS et aI., 2003). 

1.3.5rro~e 

Há evidências de que as Me são tóxicas agudamente para animais e 

humanos (AZEVEDO et aI., 2002; POURIA et aI., 1998; TAKANARA et aI., 1999 

e BOTHA et aI., 2004), com DL50 entre 50 (MC-LR) e 600 (MC-RR) I-Ig. kg-1 de 

peso corpóreo (p.c.), após injeção Lp. em camundongo (GUPTA et aI., 2003). 

A DL5o, obtida por via oral (v.o.) em camundongo, administrada por 

gavage (5000 I-Ig. kg-1 de p.c.), é aproximadamente 100 vezes superior do que a 

DL50 por via Lp.. Não há evidência de hidrólise de MC por peptidases 

estomacais, e é evidente a quantidade significante dessas toxinas que 

atravessam a barreira intestinal e são absorvidas. Similarmente a DL50 por v.o. 

de extratos de Microcystis em camundongo foi de 50 a 170 vezes maior que a 

Lp. dos mesmos extratos (CHORUS et aI., 2003). 

Em um dos trabalhos que focava o estudo da toxicidade 'Crônica, a MC

LR foi administrada oralmente por gavage a grupos de camundongos, sendo 15 

fêmeas e 15 machos em doses de O, 40, 200 ou 1000 I-Ig. Kg-1de p.c. por dia, 

durante 13 semanas. A NOEL (concentração em que o efeito adverso não é 

observado) para toxicidade do fígado foi de 40 I-Ig. kg-1 de p.c. por dia. Na dose 

moderada, patologias hepáticas leves foram notadas em 1 macho e 2 fêmeas. 

Já na dose mais alta, todos os camundongos apresentaram alterações 

hepáticas, como inflamação crônica e degeneração de hepatócitos (FAWELL et 

aI., 1999). 

Para avaliar a carcinogenicidade, a MC-LR foi administrada por via Lp. 

em camundongos, e analisou-se a indução de nódulos hepáticos. Os animais 
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receberam 20 I-Ig. kg-1 de p.c., 5 vezes por semana, durante 28 semanas. Na 

autopsia, nódulos de 5 mm de diâmetro foram observados no fígado dos 

camundongos expostos (ITO et aI., 1997). No mesmo estudo, administrações 

orais de MC-LR, em dose de 80 I-Ig. kg-1 de p.c., 5 vezes por semana, durante 

28 semanas, não apresentaram evidência de formação de nódulos ou injúria 

hepática. 

Embora vários estudos confirmem que a MC-LR causa hepatotoxicidade 

severa em mamíferos (DAWSON, 1998; CHORUS et aI., 2003), os seus 

mecanismos de genotoxicidade ainda não estão claros (ZHAN et aI., 2004). 

Extrato de cianobactérias produtoras de MC (12,5 e 125 I-Ig células de algas 

liofilizadas. mL-1) induziu mutações significativas, vistas pelo ensaio de Ames, 

embora resultados negativos tenham sido obtidos com a MC-LR pura (2,5I-1g. 

mL-1
) (DING et aI., 1999 e Tsuji et aI., 1995 e 1997). Por outro lado, a MC-LR 

tem alguns efeitos genotóxicos em células de mamíferos (ZHAN et aI., 2004). 

Foi observado dano no DNA de hepatócitos de ratos in vitro pelo ensaio cometa 

(DING et aI., 1999) e mostrado que, in vivo, esta toxina pode induzir 

fragmentação do DNA em fígado de camundongo (RAO et aI., 1996), além de 

promover geração de espécies reativas de oxigênio (ERO) e subseqüentemente 

levar ao dano oxidativo do DNA (ZEGURA et aI., 2004). 

1.3.6 (jQscos à saúde pú6fica 

A exposição humana a MC pode ocorrer por via direta, como ingestão de 

água, práticas esportivas aquáticas, sessões de hemodiálise; ou por via 

indireta, tal como ingestão de alimentos (CODD et aI., 1999). O conhecimento 

sobre os efeitos das MC em humanos é baseado em dados epidemiológicos, 

mas há também relatos de intoxicações e avaliação de toxicidade realizadas em 

animais de laboratório, os quais apresentam sintomas similares aos descritos 

por humanos. Estudos epidemiológicos têm demonstrado que MC causam 

efeitos agudos e crônicos (CHORUS et aI. , 2003) aos humanos e até morte 

(JOCHIMSEN et aI., 1998). 



11 

Intoxicações agudas por MC ocorrem freqüentemente pela lise celular de 

formações de florações algais (por envelhecimento natural ou processos de 

tratamento de água) e conseqüentemente liberação das toxinas para a água. A 

inalação de células de cianobactérias secas ou água contaminada é mais 

perigosa do que a ingestão de água contaminada, indicando o perigo de 

práticas esportivas aquáticas em águas recreacionais afetadas por floração 

algal com produção de MC (CHORUS et aI., 2003). 

O caso mais grave de intoxicação aguda por MC envolvendo a 

população humana foi a chamada "Síndrome de Caruaru", ocorrida na cidade 

de Caruaru, no estado de Pernambuco, em 1996, quando 76 pacientes de uma 

clínica de hemodiálise foram a óbito (JOCHIMSEN et aI., 1998; CARMICHAEL 

et aI., 2001). Dos 131 pacientes da clínica , 116 apresentaram sintomas de 

intoxicação. Destes, 100 desenvolveram problemas hepáticos e 76 faleceram 

ao longo do estudo, que durou até outubro de 1997. Destes 76, foram 

analisadas 52 amostras de fígado de 39 pacientes, e todas positivas para MC 

(CARMICHAEL et aI., 2001). Este incidente aconteceu após um período de 

seca, o qual deixou muitas residências e instituições públicas sem água 

corrente tratada. Neste período, o Instituto de Doenças Renais daquela cidade 

recebeu e usou água de um lago com crescimento maciço de cianobactérias no 

preparo da solução utilizada na diálise (JOCHIMSEN et aI. , 1998). 

Embora a toxicidade aguda seja o problema mais óbvio em 

envenenamentos por cianobactérias, o risco a longo prazo por exposições 

crônicas também deve ser considerado. Como reportado anteriormente, MC-LR 

é um potente promotor de tumor em animais de laboratório. Desse modo, a 

exposição crônica a baixas doses de MC em água potável pode ser um sério 

problema para a saúde pública, e pode contribuir para a promoção de câncer 

em humanos. Alguns estudos epidemiológicos relacionam a presença de MC 

em água potável com um aumento de câncer primário de fígado na China 

(CHORUS et aI., 2003). A terapia para o tratamento a exposição às MC e aos 

danos que essas substâncias causam ao fígado é difícil e a profilaxia é 
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complexa. Há vários estudos experimentais sobre a atenuação de intoxicação 

de animais e humanos por MC. Alguns são baseados em anticorpos 

monoclonais contra MC-LR (MITTENBÜHLER et a/., 1997) e outros em 

bloqueadores de absorção hepática, tais como Ciclosporina A e o antibiótico 

rifampicina (DAWSON, 1998). Estudos mais recentes mostram que a vitamina 

E, um potente antioxidante lipossolúvel e utilizado como suplemento diário, 

pode proteger contra a toxicidade da MC-LR por exposição crônica 

(GEHRINGER et a/., 2003). 

1.3.7 (})iretrizes para 9dC-L(j{ 

O perigo da promoção de tumor por exposição crônica a MC em água 

potável foi a causa principal para a definição de diretrizes pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) para essas toxinas. A concentração máxima permitida 

para consumo foi estabelecida em 1 I-Ig.L-1 para MC-LR, e foi baseada nos 

estudos feitos com animais, por administração v.o. em porcos e camundongos 

(CHORUS et a/., 2003). Para águas recreativas com florações de 

cianobactérias, a OMS tem estabelecido três níveis de alerta de perigo à saúde 

baseados na densidade de cianobactérias. Para suplementos alimentares de 

cianobactéria, a concentração máxima permitida é de 10 I-Ig. g-1 de MC-LR 

(SCHAEFFER et a/., 1999). 

No Brasil a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), por meio 

da portaria nO 1469/00 de janeiro de 2001, passou a exigir dos órgãos 

competentes e responsáveis pelo tratamento e fornecimento de água, o 

controle de toxinas de algas (MC, cilindroespermopsinas e saxitoxinas) 

(ANVISA, 2001). E em 2004, o Ministério da Saúde (MS), através da portaria nO 

518 de 25 de março deste ano, reformulou e revogou a portaria nO 1469/00, que 

passou a exigir procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e 

vigilância da qualidade da água para consumo humano, e seu padrão de 

potalidade, obrigando o monitoramento de cianobactérias e cianotoxinas (MS, 

2004). 



13 

1.3.8 (processos de remoção e eliminação 

A remoção de células de cianobactéria por métodos de filtração ou 

f1oculação é efetiva para reduzir concentrações de toxinas na água, mas 

somente se não houver lise celular e liberação de MC. Se as toxinas forem 

liberadas, outros métodos como adsorção por carvão ativo ou ozonização são 

necessários para eliminar efetivamente as MC dissolvidas em água potável. Por 

isto, métodos que levam à lise celular são desaconselháveis, e devem ser 

evitados em estações de tratamento de água potável. A floculação por cloreto 

férrico parece não causar lise de cianobactérias nem um aumento da 

concentração de MC dissolvidas (CHOW et ai., 1998). 

Em ambientes naturais, as MC podem ser instáveis pela biodegradação 

e fotodegradação indireta. Algumas bactérias Gram-negativas, que apresentam 

oxidases e que possuem baixa atividade da enzima catalase, podem ser 

utilizadas para a eliminação e degradação de MC dissolvida (ISCHII et ai., 

2004). Por exemplo, a bactéria Sphingomonas sp. pode degradar a MC-LR por 

meio de uma enzima denominada microcistinase. Essa enzima foi caracterizada 

e pertence a classe das metaloproteínas. Além disso, nessa capa de 

Sphingomonas sp., a microcistinase é produzida mesmo na ausência da MC

LR, o que, segundo o autor, sugere uma atividade hidrolítica em outros 

peptídeos (SAlTO et ai., 2003) . 

As MC são facilmente decompostas pela luz UV em comprimentos de 

onda por volta da absorção máxima destas toxinas (238-254 nm), e esta 

decomposição também depende da intensidade da luz (TSUJI et ai., 1995). 

Atualmente a maioria das estações de tratamento de água (ETA) usa métodos 

de ozonização, filtração com carvão ativo e cloração que permitem a remoção 

da maioria das MC em águas superficiais (TSUJI et ai., 1997). A eficácia da 

ozonização na eliminação de MC é reduzida, pois este método aumenta a 

concentração de carbono orgânico total e provoca lise celular, aumentando a 

concentração de toxinas dissolvidas (HOEGER et ai., 2002). Já a filtração com 

carvão ativado (PENDLETON et ai. , 2001) ou partículas naturais de argila 
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(MORRIS et aI., 2000), são eficientes na adsorção de MC em soluções 

aquosas. 

1,4 mVI'(j{ÓPILOS lF. 19{PL.ft.~.ft.ÇJfO 

Inflamação é definida como uma reação complexa no tecido conjuntivo 

vascularizado, que envolve o plasma e as células circundantes tanto nos vasos 

sangüíneos como as dos componentes extravasculares do tecido conjuntivo. A 

inflamação é dividida normalmente em dois padrões: agudo e crônico. O padrão 

agudo tem uma duração relativamente curta, de minutos a alguns dias, e suas 

principais características são a exudação de líquidos e proteínas plasmáticas e 

a migração de fagócitos (neutrófilos e monócitos), predominando leucócitos 

polimorfonucleares. A inflamação crônica, por outro lado, tem duração maior e 

associa-se com a presença de linfócitos e macrófagos e com a proliferação dos 

vasos sanguíneos e do tecido conjuntivo (COTRAN et aI. , 1996). 

Os leucócitos são responsáveis pela defesa do organismo contra 

infecções e são subdivididos em neutrófilos (3700 células/mm\ linfócitos (2500 

células/mm\ monócitos (400 células/mm\ eosinófilos (150 células/mm3
) e 

basófilos (30 células/mm3
). As diferentes classes de linfócitos produzem 

anticorpos em resposta a infecções e servem como sistema imune de memória, 

enquanto os neutrófilos, monócitos e eosinófilos participam na resposta imune 

celular por engolfamento, morte e digestão dos organismos invasores. PMN e 

monócitos são bactericidas, enquanto os eosinófilos lidam com parasitas 

(HENDERSON et aI., 1996). 

Neutrófilos e células mononucleares são produzidos na medula óssea 

pela hematopoiese. Os monócitos circulam no sangue periférico por 

aproximadamente 8 horas, migram para os tecidos e se diferenciam em 

macrófagos teciduais. Algumas células passam a residir em tecidos específicos, 

tornando-se macrófagos fixos, e outras permanecem móveis e são 

denominadas de macrófagos livres. Durante a resposta imune, estas células 

podem ser ativadas por uma variedade de estímulos e a atividade fagocítica 
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dessas células pode ser aumentada pela secreção de citocinas por células T h (T 

helper) ativadas, pelos mediadores da resposta inflamatória e componente da 

parede celular bacteriana. Um dos ativadores mais potentes é o interferon

gama (IFN-y) secretado por células Th ativadas (GOLDSBY et aI., 2000). 

Os eventos que levam a uma resposta inflamatória são caracterizados 

pelo reconhecimento do sítio de injúria por células inflamatórias, o recrutamento 

especifico de subpopulações de leucócitos ao dano com a finalidade de tentar 

restabelecer a relação normal entre as matrizes parenquimal, estromal e 

extracelular. A regulação molecular deste complexo sistema fisiológico envolve 

a interação entre células da superfície, da matriz extracelular e mediadores 

solúveis como as quimiocinas (KEANE et aI., 2000) . 

Neutrófilos representam aproximadamente de 50 a 60% do total de 

leucócitos circulantes e constituem a "primeira linha de defesa" contra agentes 

infecciosos que penetram as barreiras físicas do corpo. Uma vez iniciada a 

resposta inflamatória, neutrófilos são as primeiras células a serem recrutadas 

para o sítio de infecção ou injúria (SCHELEIME et aI., 1989). Neutrófilos são 

capazes de fagocitar e matar microorganismos invasores e assim exercem um 

papel importante na defesa do hospedeiro contra todas as classes de agentes 

infecciosos. Sua atividade microbicida origina-se de processos oxidativos e não

oxidativos, os quais são ativados simultaneamente após a fagocitose. Embora a 

destruição de agentes infecciosos ocorra no espaço intracelular há também a 

liberação de moléculas citotóxicas no meio extracelular e estas podem causar 

dano aos tecidos (HUIZINGA et aI., 1991 e BORREGAARD et aI., 1993). 

Cerca de 1011 neutrófilos são produzidos por dia em um adulto normal, e 

após circularem por 7-10 horas, migram para os tecidos onde perecem em 

poucos dias (MOLLíNEDO et aI., 1991). A sobrevida dos neutrófilos pode ser 

aumentada após exposição a LPS (Iipopolissacarídeos) , estreptococos 

inativados, IL-113 (interleucina 1 beta) , TNF-a (fator de necrose tumoral alfa), IL-

6 (interleucina 6) , INF-y (interferon gama), G-CSF (fator de estimulação de 

colônias de granulócitos) e GM-CSF (fator estimulador de colônias de 
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granulócitos e macrófagos)(COLLOTA et ai. e BRACH et ai., 1992). Na 

circulação sangüínea os neutrófilos formam uma população heterogênea, 

existindo subpopulações de neutrófilos em diferentes estágios de ativação, de 

dormentes até muito ativados. "Priming" é o mecanismo pelo qual neutrófilos 

dormentes adquirem um estado de pré-ativação, o qual permite uma resposta 

mais intensa quando em contato com um estímulo (GUTHRIE et ai., 1984 e 

ZHANG et aI., 1992). 

Fisiologicamente, os neutrófilos podem ser encontrados em sítios 

extravasculares, como por exemplo, em cavidades e líquidos corporais, embora 

estas células possam ser recrutadas da circulação para sítios de inflamação. O 

evento inicial deste recrutamento é o aumento na aderência de neutrófilos ao 

endotélio vascular em decorrência das alterações hemodinâmicas que 

conduzem a migração transendotelial e hemoconcentração local. Estes eventos 

acontecem na dependência de estímulos lesivos, de IL-1, TNF-a e outros 

mediadores inflamatórios. Após estímulo, neutrófilos produzem espécies 

reativas de oxigênio, que são de vital importância na atividade microbicida, 

tumoricida, e inflamatória destas células. A atividade microbicida dos neutrófilos 

é dependente da ativação do sistema NADPH oxidase, que envolve a geração 

de espécies reativas de oxigênio e mobilização de cátions no fagossomo. 

Durante um processo inflamatório, citocinas interagem com receptores na 

superfície dos neutrófilos, interferindo na sua atividade funcional e na evolução 

da resposta inflamatória (MALECH et ai., 1987) . 

Após associação com receptores de membrana, partículas opsonizadas 

e o peptídeo sintético fMLP (N-formilo-metionilo-Ieucilo de fenilalanina) ativam a 

via de produção de ERO (ativação da proteína quinase C (PKC». Ésteres de 

forbol como, por exemplo, o PMA (acetato de forbol miristato), que não atua via 

receptor ativa diretamente a PKC. A PKC ativada é capaz de levar ao arranjo do 

sistema multienzimático NADPH oxidase, através da fosforilação de seus 

componentes citossólicos p47PhOX e p67Phox (BABIOR, 1978 e 1988). 
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1.4.19digração 

Os polimorfonucleares são atraídos aos locais de inflamação por ação de 

fatores quimiotáticos produzidos (HIEMSTRA, 1993), acumulando-se em 

grande número nesses locais (COCHRANE, 1984). Os principais fatores 

quimiotáticos são: certos produtos bacterianos, cujo exemplo é o fMLP, um 

sintético análogo; C5a produzido após ativação do sistema do complemento; 

mediadores lipídicos como o leucotrieno B4 e o PAF (fator ativado r das 

plaquetas); citocinas quimiotáticas denominadas quimiocinas como as 

interleucinas 1 e 8 (IL 1; IL 8) (HIEMSTRA, 1993). A difusão destes fatores cria 

um gradiente químico, orientando a migração dos neutrófilos por um processo 

designado por quimiotaxia (BAGGIOLlNI et aI., 1993). 

Durante a locomoção, os neutrófilos adquirem uma forma característica 

assimétrica característica (SUZAKI et aI. , 1998). A interação dos leucócitos 

circulantes com o endotélio vascular é o passo fundamental para o 

recrutamento de leucócitos para o foco de lesão. Somente na década passada, 

com a identificação de glicoproteínas específicas de adesão (expressas nas 

membranas dos leucócitos circulantes e da célula endotelial) foi possível 

compreender os mecanismos moleculares dos fenômenos de interação 

leucócito-endotélio (FARSKY et aI., 1995). 
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Figura 2: Esquema da migração de neutrófilo através do endotélio (Adaptado
de FLlER et aI., 2002).

A expressão de moléculas de adesão é estimulada por mediadores

químicos (TONNESEN, 1989). Por ser distinta nas diferentes etapas do

desenvolvimento da resposta inflamatória, é responsável, pelo menos em parte,

pela seletividade e cinética de migração leucocitária para o foco de lesão

(CARLOS et aI., 1990; POBER et aI., 1990).

Os neutrófilos mantêm as suas funções por um período de tempo

determinado, morrendo posteriormente. A sua morte pode ocorrer por um

processo designado por apoptose (morte celular programada), permitindo o seu

reconhecimento e a sua conseqüente retirada pelos macrófagos teciduais. É

evitada, deste modo, a libertação de produtos indesejáveis potencialmente

tóxicos a partir dos grânulos para o líquido extracelular (HIEMSTRA, 1993).

1.4.2 ItCBurst"oJ(jtfativo

A destruição de partículas fagocitadas ocorre por dois mecanismos

distintos. O antígeno é destruído por agentes oxidantes liberados no processo

conhecido como "burst" respiratório, e digerido por enzimas presentes nos

lisossomas. As células fagocitárias possuem apenas uma enzima de

membrana, NADPH oxidase, capaz de reduzir o O2 em um ânion radical
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superóxido (02--) durante o "burst" respiratório. Os equivalentes redutores são 

fornecidos pelo NADPH (gerado através da via das pentoses-fosfato). Após 

estimulação membranária, como ocorre quando uma partícula adere ao 

fagócito, verifica-se a ativação do "burst" respiratório e da via SHM ("shunt" 

hexose monofosfato) como dois processos associados. (LOMGOBARDO et aI., 

2001). 

O complexo enzimático NADPH oxidase é formado por componentes que 

se encontram dissociados na célula em repouso. Estes componentes são a 

p40PhOX
, a p47PhOX e a p67PhOX

, agrupados em um complexo protéico 

citoplasmático de 240 kDa. Também há participação do citocromo bss8, 

composto pelas proteínas p22PhOX e gp91 PhOX
, localizadas nas membranas das 

vesículas secretórias e dos grânulos específicos citoplasmáticos. Participam 

ainda do complexo outras duas proteínas de baixo peso molecular ligantes de 

nucleotídeo guanina: a Rac 2, e a Rap1 a (BABIOR, 1999). 

No neutrófilo ativado, ocorre a fosforilação do componente citosólico 

p47Phox
, resultando na migração de todo o complexo para a membrana 

plasmática. Uma vez na membrana, o complexo associa-se ao citocromo bss8 

que migrou para a mesma através da fusão das vesículas secretórias e dos 

grânulos específicos. A Rac1 liga-se simultaneamente ao trifosfato de guanina 

(GTP) e migra para a membrana juntamente com o complexo citosólico, 

desencadeando assim, a ativação dos neutrófilos (Figura 3) (DAHLGREN et aI., 

1999). 
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Figura 3. Acoplamento dos componentes do sistema NAOPH oxidase após
ativação dos neutrófilos (adaptado de OAHLGREN et aI., 1999).

Além do ânion radical superóxido (02--) produzido inicialmente, outras

ERO mais reativas são geradas a partir desse precursor (Figura 4). Peróxido de

hidrogênio (H202) é formado a partir de ânion superóxido por dismutação

espontânea e/ou ação catalítica da superóxido dismutase (SOO). Ácido

hipocloroso (HOCI) pode ser formado pela reação de H20 2 com íons cloreto

(Cr) na presença de MPO (mieloperoxidase). Cloraminas secundárias podem

ser geradas pela reação de HOCI com compostos contendo nitrogênio. Existem

dois mecanismos possíveis para a produção de radical hidroxila (-OH) por

neutrófilos: reação de Fenton, onde H20 2 reage com íons metálicos, como íons

ferrosos (Fe2+) ou através de reação de ácido hipocloroso (HOCI) com ânion

superóxido (02--) (HAMPTON et ai., 1998).

O oxigênio singlete (102) pode ser produzido pela reação de H20 2 com o

HOC!. A enzima óxido nítrico sintase oxida L-arginina formando L-citrulina e
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óxido nítrico. O ânion superóxido reage com óxido nítrico formando peroxinitrito

(ONOO-) (BABIOR, 2000).
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Figura 4. Espécies reativas produzidas por neutrófilos humanos após ativação
do sistema NADPH oxidase (adaptado de HAMPTON et aI., 1998).

Múltiplos processos de transdução de sinal estão envolvidos no

"priming", no "burst" oxidativo de neutrófilos e na liberação de citocinas pelos

mesmos. "Priming" e ativação apresentam-se como processos bioquímicos

inseparáveis. Por exemplo, a atividade de neutrófilos "primados" pode ser

resultado de alteração de um ou mais componentes do sistema de transdução.

Isto pode incluir fluxo de cátions livres (Na+, K+ e Ca+2
), mudanças no potencial

de membrana, ativação de proteases intracelulares, mudanças no ácido

araquidônico e metabolismo fosfolipídico ou fosforilação de proteínas

específicas e mudanças na concentração intracelular de nucleotídeos
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citossólicos. Pequenas mudanças podem iniciar o "priming" e grandes levam a 

ativação do "burst" oxidativo, incluindo degranulação (MCPHAIL et ai., 1985, 

THELEN et aI., 1993, DEWARD et ai., 1998). 

São conhecidos dois caminhos distintos de ativação da NADPH oxidase, 

um Ca+2 dependente que leva a ativação da PKC dependente de Ca+2
, e o 

outro Ca+2 independente e não envolve a fosfolipase C ou proteína kinase C, 

ambas as vias parecem ser funcionais na ativação do "burst" oxidativo 

(THELEN et ai., 1993). 

1.4.3 POfjocitose e ati:vúfaáe micro6icüfa 

Fagocitose é um processo que leva à ingestão de uma partícula. Este 

processo envolve tanto ligações de receptores quanto o subsequente 

engolfamento (ABRAMSON et ai, 1993). Os neutrófilos envolvem 

microrganismos opsonizados em um fagossomo que se mistura com grânulos 

secretórios (Iisossomas) para formar fagolisossomos, onde acontecem a morte 

e digestão destes microrganismos. Portanto, eventos tóxicos contra o agente 

invasor fagocitado podem ocorrer somente quando os grânulos dos neutrófilos 

se fundem com o fagossomo (THOMAS et ai. , 1988). 

A fagocitose reinicia com a ligação de receptores entre o micróbio e o 

neutrófilo, ativando assim, na fase de ingestão, actina, miosina e proteínas 

ligadas à actina. Os filamentos de actina na porção do citoplasma, o qual 

enfatiza o sítio de envolvimento de partícula, sofre polimerização, a qual leva à 

deformação da membrana plasmática no sítio de contato, formando 

pseudópodes. Estes cercam a partícula, e um vacúolo fagocítico (fagossomo) é 

formado (SAWYER et ai, 1989). Durante esse processo, grânulos no citoplasma 

fundem-se com a membrana do fagossomo, e um novo fagolisossomo é 

produzido (ABRAMSON et ai, 1993) . 
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1.5 INPL'lJW.rCI)f. (]))IS ~I(;<1(OClmN)IS NO SI.sqtE/M)f. I~V1VP. 

o sistema imune possui alta probabilidade de exposição e sensibilidade 

a agentes tóxicos. Porém, pouco se conhece sobre o efeito direto das MC sobre 

respostas do sistema imune. 

O efeito de um extrato de cianobactérias contendo MC sobre alguns 

parâmetros da função imune de camundongos foi o primeiro estudo de 

imunotoxicidade dessas toxinas in vivo, onde foi mostrada a inibição da 

linfoproliferação induzida por LPS e diminuição do número de células 

formadoras de anticorpos (SHEN et aI., 2003). Os mesmos pesquisadores, com 

o propósito de investigar o distúrbio causado pela MC-LR no sistema fagocítico, 

determinaram os efeitos desta toxina na geração de NO e de algumas citocinas 

por macrófagos de camundongos in vitro. Os resultados ilustraram o 

envolvimento de NO, iNOS (óxido nítrico sintase induzida) e de algumas 

citocinas, no choque causado por MC(CHEN et aI., 2004). Também foi 

investigada a produção de citocinas e apoptose em linfócitos de sangue 

periférico humano, os quais responderam à estimulação com MC-LR, 

aumentando a produção de IL-6 (LANKOFF et ai., 2004), que é uma citocina 

pró-inflamatória e responsável por efeitos alérgicos em humanos e animais 

(ASSAS, et aI., 1998). 

Estudos patológicos de tecidos hepáticos, obtidos da autópsia de 16 

pacientes vítimas da "Síndrome de Caruaru", apresentaram quadro de hepatite 

tóxica aguda, sendo observada infiltração leucocitária, consistido 

predominantemente de neutrófilos (JOCHIMSEN et aI., 1998; POURIA et aI., 

1998). In vitro, foi demonstrado que a MC-LR é capaz de aumentar 

significativamente a aderência inicial de PMN humanos. Foi revelado ainda que 

concentrações menores que a recomendada pela OMS têm capacidade de 

modular esta aderência celular (HERNÁNDEZ et aI., 2000). Aderência é um 

rápido e específico processo, assim como, o primeiro passo na cascata 

fagocítica inflamatória, e PMN é um dos principais tipos celulares envolvidos 

neste processo. Os três passos seqüenciais envolvidos nesta cascata são: 
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aderência de células fagocíticas (macrófagos e PMN) ao substrato, 

extravazação transendotelial dessas células, quimiotaxia em direção ao alvo, 

morte ou ingestão de materiais, e digestão intracelular (ABBAS et aI., 1998). 

Portanto, uma mudança no início do processo de aderência afeta os passos 

seguintes e, assim, o final da resposta imune. 

Felizmente os efeitos agudos em humanos, causados por toxinas de 

cianobactérias, parecem ser raros. No entanto, muito pouco é conhecido da 

escala e natureza destes efeitos em longo prazo, como a indução de tumor e 

danos ao fígado (CHORUS et aI., 2003). Neste trabalho, ensaios 

imunotoxicológicos foram realizados com o intuito de avaliar a influência das 

MC sobre o sistema imune, escolhendo como célula-alvo neutrófilos humanos. 

Foi avaliada a toxicidade das MC, produzidas pela cianobactéria Microcystis 

panniformis Komárek et aI. cepa BBCUSP100 (MC-LR e Asp3-MC-LR), para o 

sistema imune humano, estudando os efeitos destas toxinas sobre algumas 

funções de neutrófilos humanos in vitro, tais como: migração, formação de 

ERO, fagocitose e atividade microbicida. 
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2. o<BJP/I11l0S 

06jetivo geral 

O objetivo deste trabalho é isolar e identificar as MC produzidas pela 

cianobactéria Microcystis panniformis cepa BCCUSP100, e investigar se há 

variação fotodependente da produção de cianotoxinas, para determinar o 

período de maior produção. Além disso, estudar os efeitos destas cianotoxinas 

sobre funções de neutrófilos humanos in vitro. 

06jetivos específicos 

.:. Realizar isolamento e caracterização estrutural das MC presentes em 

extratos brutos de M. panniformis; 

.:. Avaliar os períodos do dia de maior produção de MC por esta 

cianobactéria; 

.:. Avaliar a influência destas MC na quimiotaxia de neutrófilos humanos in 

vitro; 

.:. Avaliar o efeito destas MC sobre o "burst" respiratório de neutrófilos 

humanos in vitro; 

.:. Avaliar o efeito destas MC sobre a fagocitose e atividade microbicida de 

neutrófilos humanos in vitro. 
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Solventes de grau analítico foram utilizados nos processos de extração e 

fracionamento em cromatografia. Para análises em HPLC, foram empregados 

solventes de grau cromatográfico. Todos os reagentes necessários para os 

ensaios foram de alto grau de pureza. Para o teste de viabilidade celular foi 

utilizado o kit de ensaio de viabilidade celular Vybrant® MTT (3-(4,5-dimetiazol-

2-yl)-2,5-difeniltetrazolium bromida) da Molecular Probes. Os reagentes dextran, 

lugol, Histopaque® (d = 1,077 g. mL-1
) , soro fetal bovino, EDTA, glicose, PMA, 

luminol (5- amino- 2,3- dihidro- 1,4- ftalazina) e MC-LR foram obtidos do Sigma 

Chemical Co. Da empresa Merck (Alemanha) foi usado dimetilsulfóxido 

(DMSO), NH4Ac e sílica Gel Keiselgel 60. Heparina foi adquirida da Roche 

(Suíça). 

3.1.1 P.quipamentos 

Sistema de CLAE equipado com bombas LC-10AD, DAD SPD 10AV e 

controlador de sistema SCL-10Avp (Shimadzu); coluna semi-preparativa C18, 

tipo Luna, 5 IJm, 250 x 10 mm (Phenomenex); coluna analítica C18, tipo Luna, 5 

IJm, 250 x 4,6 mm (Phenomenex); Espectrômetro de massas equipado com 

ionização por electrospray (Quattro Micro Waters/Micromass); SpeedVac® 

(Savant); cartucho Sep-Pak C18 (Waters); Espectrofotômetro (mod. U-2000, 

Hitachi) com controlador de temperatura (mod RM6, Lauda Brinkmann); 

fotômetro de quantum esférico (mod. LI-COR LI-250, Lincoln); vaporador 

rotativo (mod. 803/803A
, Fisatom); autoclave vertical (mod. 103, FABBE

PRIMA); balança analítica (mod. AG204, Mettler Toledo) ; banho aquecedor 37 

°C com agitador orbital (mod. 102/109.089, FANEN); centrífuga de bancada 

(mod. IV, roto r swing, Incibrás); centrífuga refrigerada (Himac CR 20B2 Hitachi, 
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rotor RPR 20-2); estufa de CO2 com controle de temperatura e pressão (mod. 

CNW300a, Harris); leitor de Elisa (mod. SL T, Spectra); luminômetro (mod. LB 

96V, EG&G Berthorld, microplaca); microscópio óptico (mod. 81186, Nikon); 

pHmetro (Micronal B374); Analisador de óxido nítrico (NOA) (mod. 280, Sievers 

Instruments); citocentrífuga (Incibrás). 

3.2 :MP,fJ1XDOS 

3.2.1 Cofeta e cultivo dás microafoas 

As espécies de cianobactérias foram doadas pela Profa. Ora. Maria do 

Carmo Bittencourt-Oliveira, a qual mantém em seu laboratório (Laboratório de 

Cianobactérias - ESALQ/USP) culturas axênicas dessas classes de algas. 

Estas culturas são preferencialmente cultivadas em larga escala e mantidas no 

laboratório em temperatura ajustada para 23 ± 1 °C e a intensidade luminosa de 

30 IJmol fótons. m-2
. S-1 contínua, calibrada por um fotômetro de quantum. As 

microalgas são coletadas durante a fase exponencial de crescimento. 

3.2.2 Caracterização química dás toJ(jnas 

Uma quantidade grande de células foi cultivada a fim de se obter um 

rendimento adequado para a extração. Após centrifugação das culturas, na fase 

exponencial, as amostras foram congeladas. As MC foram extraídas 

(aproximadamente 3 g de amostra) com MeOH/H20 (75:25; v,v) e submetidas 

ao banho de ultrassom por 30 minutos. O extrato foi centrifugado (10000 rpm, 

15 min) e o sobrenadante coletado. O precipitado obtido foi re-extraído de 

acordo com o procedimento descrito acima. Os sobrenadantes foram 

misturados e concentrados em evaporador rotativo (banho a 40°C). O material 

seco foi ressuspenso em 3 mL de acetato de etila e aplicado em uma coluna de 

sílica-gel malha 60 (20 x 5 cm) . A coluna foi equilibrada com acetato de etila e a 

seqüência de eluição foi: 30 mL de acetato de etila, 30 mL de acetato de etila 

/MeOH, 60 mL de MeOH e 120 mL de MeOH:H20 (1:1; v,v). As frações foram 
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concentradas em evaporador rotativo (como descrito acima) e ressuspensas em 

1 mL da fase móvel. As toxinas foram encontradas na última eluição. Foram 

realizadas várias injeções de 500 IJL desta amostra no sistema de CLAE-DAD, 

em coluna semi-preparativa, utilizando como fase móvel acetato de amõnio 20 

mM pH= 5/ACN (75:25; v,v), com razão de fluxo de 4,7 mL. min-1
. A detecção 

foi a 238 nm. A identificação dos picos de MC foi feita por comparação dos 

espectros de absorção obtidos com o de um padrão de MC-LR publicado em 

(VIEIRA et ai., 2003). Após as soluções de MC serem coletadas manualmente, 

foram secas totalmente em Speedvac® e transferidas para uma coluna C18 

(extração em fase sólida) de 1 cm para eliminação do tampão, o qual poderia 

gerar interferência na análise por espectrometria de massas (EM). Após o 

condicionamento desta coluna (com ACN 100% e H20 100%) foi adicionada a 

amostra (ressuspensa em 1 mL de H20). A eluição das toxinas foi conduzida na 

seguinte ordem: H20 100%, ACN/H20 (1:1; v,v), ACN 100% e ACNITHF (1:1; 

v,v). Todas as frações foram secas totalmente em Speedvac®. 

Estas frações foram ressuspensas em ACN/ácido-fórmicoO.1 % (1: 1, v/v), 

e foram introduzidas na fonte de íons por infusão direta (probe Electrospray) 

usando uma bomba de seringa integrada, fluxo de 2-10 lJL.min-1
. Os espectros 

de massas foram adquiridos em modo positivo, onde a fonte e os parâmetros 

analisados foram otimizados para o íon molecular protonado. Os espectros de 

EM/EM (varredura de íons filhos) foram adquiridos usando Ar como um gás de 

colisão (4 IJbar) em diferentes energias de colisão (5-60 eV). Os espectros 

característicos das MC foram encontrados após análise das frações ACN/H20 

(1:1; v,v) e ACN 100%. 

3.2.3 tEstudo dá produção de microcistinas 

Antes do início destes experimentos, uma pré-cultura de 150 mL foi 

cultivada, em incubadora, sob foto-período de 12:12 horas (C:E), a 23 ± 0,5 °C, 

com intensidade de luz de 75 ± 2 IJmol fótons. m-2. s-\ para obtenção de um 

inóculo em condição fisiológica apropriada. A intensidade de luz foi medida 
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usando um fotômetro de quantum localizado abaixo do frasco de cultura com o 

meio. A cultura (15 dias, fase exponencial de crescimento) foi dividida em 

amostras de 50 mL e inoculada em 3 frascos idênticos com 2,2 L de um novo 

meio sem aeração. A concentração celular inicial das culturas foi de 2,6.104 

células. mL-1
, as quais foram mantidas como descrito acima. As amostras foram 

coletadas na metade da fase exponencial de crescimento (apresentando em 

média 1.106 células. mL-1
). Dois experimentos foram realizados: 

• Ciclo claro:escuro (12 horas no claro e 12 horas no escuro): as amostras 

foram coletadas em intervalos de 2 horas, no volume de 50 mL para 

análise da concentração de MC e 1 mL para contagem celular; 

• Ciclo claro:claro (24 horas com luz): o mesmo procedimento acima foi 

utilizado. 

Em ambos os experimentos, as células cresceram como previamente 

descrito. Foram colocados em tubos Falcon® 50 mL de cultura, os quais foram 

centrifugados a 4000 rpm, por 15 minutos, a 23°C. E 1 mL das amostras foram 

colocados em frasco de vidro âmbar contendo solução de lugol4% para posterir 

contagem celular. Os precipitados celulares foram imediatamente congelados 

em nitrogênio líquido e estocados à -86 °c até a realização das análises. 

A densidade celular das amostras foi estimada, por meio de contagem 

celular, com o auxílio de um microscópio e câmara de Fuchs Rosenthal. Assim 

foi estabelecido o número mínimo de 400 células contadas para obter um erro 

de aproximadamente 10% para um nível de confiança de 95%. 

As MC foram extraídas com 3 mL de MeOH/H20 3: 1 de amostras 

congeladas, por volta de 10 mg, e submetidas ao banho de ultrassom por 10 

mino O extrato foi centrifugado (10000 rpm, 15 min) e o sobrenadante foi 

evaporado pelo SpeedVac®. O precipitado foi ressuspendido em 1 mL de 

MeOH e injetado em um cartucho Sep-Pak C18. Os passos de pré

condicionamento incluiram ativação e lavagem com MeOH (2 mL) e H20 (2 mL) 

e os passos de eluição foram: (i) 1 mL de H20, (i i) 1 mL de MeOH/H20 1:1 e (iii) 

1 mL de MeOH. As MC foram encontradas na última eluição. Esta fração foi 



30 

evaporada em SpeedVac®, o precipitado ressuspendido com 200 IJL da fase 

móvel e analisado no sistema CLAE equipado com uma coluna C18 (5 IJm, 0,46 

x 25 cm). A fase móvel foi NH~C 50 mM pH=3/ACN (3:1; v,v), em fluxo de 1 

mL.min-1
. A detecção ocorreu em 238 nm em DAD. As curvas de calibração 

foram obtidas com as MC-LR e [Asp3]-MC-LR isoladas de M. panniformis. 

3.2.4 Isofamento de neutroftIos 

Neutrófilos (PMN) foram obtidos a partir de sangue periférico de doadores 

voluntários e coletado em heparina (10 UI. mL-1 de sangue). Sangue (10 mL) foi 

diluído v/v com PBS Dulbecco 10 mM a pH 7,4 contendo 100mM CaCb, 50 mM 

MgCI2 e glicose 1 mg. mL-1 e cuidadosamente adicionado sobre 10mL de um 

gradiente comercial Ficoll-Hypaque (HistopaqueR
; d= 1,077 g .. mL-1

) . O tubo foi 

centrifugado a 2500 rpm a temperatura ambiente por 20 minutos. O 

sobrenadante, rico em células mononucleares foi descartado, e 10 mL de 

dextran 5% foram adicionados ao precipitado . . O tubo foi homogeneizado e 

mantido por 30 minutos a temperatura ambiente para permitira sedimentação 

de eritrócitos. O sobrenadante resultante, rico em granulócitos, foi recuperado, 

lavado com PBS e novamente centrifugado a 2500 rpm, a temperatura ambiente 

por 5 minutos. Após, o precipitado foi submetido a tratamento hipotônico com 10 

mL de água destilada gelada para promover a lise de eritrócitos contaminantes. 

Após 1 minuto, a isotonicidade foi reestabelecida pela adição de 5 mL de NaCI 

2.7% e 15 mL de PBS para . a nova centrifugação a 2500 rpm a temperatura 

ambiente por 5 minutos. O precipitado celular foi ressuspenso em meio de 

cultura. As células foram contadas em câmara de Neubauer para posterior 

cultura. Todos os procedimentos foram realizados utilizando reagentes e 

materiais livres de endotoxina. 
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. 

3.2.5 rz'este de via6ilidááe cefufar 

Foi utilizado o kit de ensaio MTT (3-(4,5-dimetiazol-2-yl)-2,5-

difeniltetrazolium bromida). O método implica na conversão do MTT, um 

pigmento amarelo e hidrossolúvel , em formazam, que é insolúvel e de cor roxa. 

Para esta conversão ocorrer é necessária a redução do MTT que ocorre pelo H+ 

vindo do NADH de neutrófilos vivos. A quantificação de formazan foi obtida 

realizando a leitura das soluções obtidas em 540 nm, em um aparelho de 

ELISA, em uma placa transparente. A solução de neutrófilos estava na 

concentração de 1.106 células. mL-1 e em PBS 10 mM a pH 7.4 contendo 100 

mM CaCI2, 50 mM MgCI2 e glicose 1 mg. mL-1. As toxinas estavam nas 

concentrações (0,01), (0,1), (1), (10), (100), (1000) nM e diluídas em PBS. 

Os ensaios foram realizados em triplicatas, tendo um controle positivo 

(em qual se tem certeza que o formazan foi formado), o controle negativo (sem 

células, para verificar se o PBS reduz o MTT), o controle-teste (para verificar se 

as toxinas reduzem o MTT) e os testes (para verificar se com as toxinas nas 

concentrações estipuladas, MC-LR e [Asp3]-MC-LR, separadamente, as células 

continuam viáveis para realização dos testes imunotoxicológicos). 

A solução de células foi incubada, ou não, com as MC em estufa a 37 °C, 

com 5% de CO2. Após 1 hora foram adicionados 10 IJL de MTT. Após 1,5 h de 

incubação, nas mesmas condições descritas acima, o sobrenadante foi 

desprezado, e ao precipitado foram adicionados 50 IJL de DMSO. Após 

incubação por 10 minutos foi realizada a leitura a 540 nm. Para o controle-teste 

as MC foram incubadas na concentração de 1000 nM. 
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3.2.6 p.stuáo do efeito da !MC-LlJ{ e f)fsp3]-!MC-LlJ{ na mÍIJração de neutróftIos 

humanos 

Os ensaios de migração celular foram efetuados segundo FREVERT et 

ai. (1998). Utilizamos placas de quimiotá~, a qual possui múltiplas câmaras 

de duplos compartimentos. Nos compartimentos inferiores de cada câmara 

foram colocados 29 IJL de fator quimiotático diluído em solução de PBS. As 

suspensões de neutrófilos (2,5.106 células. mL-1) foram colocadas nos 

compartimentos superiores, em volumes de 25 IJL. Nos compartimentos 

inferiores foram colocados os estímulos quimiotáticos diluídos em solução de 

PBS. Como fator quimiotático clássico utilizamos fMLP (57 nM). 

Após incubação das câmaras por 60 minutos, em atmosfera úmida à 37 

°C, foi realizada a contagem do número de células que migraram para a 

câmara inferior, com auxílio de câmara de Neubauer e microscópio. 

3.2.7 P.stutfo do efeito da !MC-LlJ{ e f)fsp3]-!MC-LlJ{ so6re o M6urst ll respiratório de 

neutróftIos humanos 

3.2.7.1 P.nsaio de quimiluminescência 

O método se baseia na amplificação da quimiluminescência (QL) natural 

das ERO (oxigênio singlete, produtos de lipoperoxidação, dióxidos etanos). A 

amplificação é conseguida através da adição de luminol (5-amino-2,3-dihidro-

1,4-ftalazina) à suspensão celular e a medição da QL das células, é feita em um 

contador durante a fagocitose executada pelas células (o fenômeno de emissão 

de luz ou QL é medido em contagens por minuto). A QL está relacionada com o 

número de células, concentração do estímulo e atividade. A modificação deste 

ensaio por adição de luminol, que deve ser oxidado para emitir luz, aumenta a 

sensibilidade do ensaio. Uma vez que a resposta de QL representa os 

mecanismos bactericidas durante o "burst" respiratório, é utilizado para estudar 

a fagocitose. Muitas substâncias induzem uma resposta QL por parte do 

fagócito (LOMGOBARDO et ai., 2002). 
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Solução estoque de luminol (1,0 mM) foi obtida pela dissolução deste em 

água deionizada, e a adição de NaOH foi necessária para solubilização do 

mesmo. Esta solução foi armazenada a -20°C. Os ensaios foram realizados 

em triplicata, utilizando uma placa branca com poços de 300 IJL, e a leitura em 

um luminômetro com controle de temperatura (37DC). Cada poço continha 1.106 

células. mL-1 (em PBS). Para o controle positivo foi utilizado PMA (16 ngl 

ensaio). Já as soluções-teste estavam nas concentrações (0,01), (0,1), (1), (10), 

(100), (1000) nM de MC-LR ou [ASp3]-MC-LR. A leitura foi realizada durante 40 

minutos. 

Antes de iniciar o ensaio foi conferido que as MC não reagem com o 

luminol, misturando: 30 IJL de MC (1 IJM), 30 IJL de luminol (1 mM) e..ll.Q IJL de 

PBS (método adaptado de PUNCHARD et aI, 1996). Como controle, ao invés de 

toxina foram colocados 30 IJL de PBS. 

3.2.7.2 ~dução do citocromo C 

No ensaio de redução do citocromo C, os ânions superóxido formados 

pela ativação celular, no meio extracelular, são detectados pela redução do 

citocromo C. A cinética desta redução é acompanhada por espectrofotometria, 

em 550 nm durante 640 segundos. 

Os ensaios foram realizados em triplicata, utilizando cubetas de plástico 

de 1 mL, e a leitura em um espectrofotômetro com controle de temperatura (37 

DC). Cada cu beta continha 1.106 células. mL-1 (em PBS) e citocromo C (75 IJM). 

Para o controle positivo foi utilizado PMA (16 ngl ensaio) e para o controle 

negativo, nenhum ativador. Já as soluções-teste estavam nas concentrações 

(0,01), (0,1), (1), (10), (100)" (1000) nMde MC-LR ou [ASp3]-MC-LR. 

Antes de iniciar o ensaio foi conferido que estas MC não reduzem o 

citocromo C, misturando em uma cubeta: 100 IJL de MC 1 IJM, 100 IJL de 

citocromo C (200 IJM) e 800 IJL de tampão fosfato (50 mM pH 7,4). Como 

controle, ao invés de toxina foi colocado 100 IJL de PBS. Foi testado também se 
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as MC reagem com os ânions superóxido realizando o ensaio de xantina/ 

xantina oxidase, misturando em uma cubeta: 870 IJL da solução A (0,76 mg de 

xantina, 12,8 mg de citocromo C e EDTA 0,1 mM em 50 mL de tampão fosfato 

pH 7,4), 100 IJL de MC 0,1 IJM e 30 IJL da solução B (35 IJL de xantina oxidase 

e EDTA em 2,5 mL de tampão fosfato 50 mM pH 7,4). Como controle, ao invés 

de toxina foi colocado 100 IJL de PBS. Esses métodos foram adaptados de 

PUNCHARD et aI, 1996. 

3.2.7.3 (])etenninação áe ó~o nítrico 

3.2. 7. 3.1 Cultura áe neutrófiIos 

O meio de cultura utilizado foi DME suplementado com 10% soro fetal 

bovino. O meio foi filtrado em 0,22 IJm (Millipore-Sigma) e acondicionado em 

frasco de vidro previamente esterilizado. Todo o procedimento foi realizado em 

fluxo laminar. Neutrófilos (2,5.106 células. mL-1
) foram mantidos em placas 

Nunc® de fundo chato e foram submetidos a 24 e 48 horas de cultura em estufa 

com 5% de C02 a 37°C. As células foram incubadas na presença de LPS (1 IJg. 

mL-1
) e MC «0,1), (1), (10), (100) , (1000) nM de MC-LR ou [ASp3]-MC-LR) ou 

somente com MC. 

O material submetido à cultura foi recolhido e centrifugado (2500 rpm, 

por 10 minutos a 4°C), e o sobrenadante livre de células, foi coletado e 

submetido a congelamento em tubos''Eppendorfs à - 80 °C até o momento do 

ensaio de quantificação de NO. 

3.2.7.3.2 QJulnti.ficação áe ó~o nítrico 

O "NO produzido por neutrófilos foi estimado no meio de cultura, através 

da quantificação dos produtos de oxidação do "NO (nitrito, nitrato e nitroso 

composto) medidos em um analisador de NO pelo método de 

quimiluminescência induzida por ozônio. A amostra foi injetada na cela de purga 

mantida a 95° C, contendo uma solução saturada de VCb em HCI 1 M, a qual 
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converte nitrito, nitrato e nitroso composto a NO. Este NO é arrastado por um 

gás inerte (N2) até a cela de análise onde reage com ozônio produzindo dióxido 

de nitrogênio (N02) em um estado eletronicamente excitado (N02*). Este último, 

quando retoma ao estado fundamental, produz quimiluminescência, 

quantificada em mV por uma fotomultiplicadora. A concentração (IJM) de NO 

produzido foi obtida utilizando-se uma curva padrão construída pela injeção de 

concentrações-padrões de nitrato. 

3.2.8 P.sttufo do efeito da ~C-LlJ{e {jIsp3J-~C-LlJ{so6re afaoocitose e a atividiufe 

micro6icúfa de neutrófilos liumanos 

- Obtenção do soro homólogo normal 

Sangue periférico de doadores saudáveis foi coletado e centrifugado (4 

°C, 2500 rpm, 10 min). Foram utilizados 0,3 mL de soro (sobrenadante) para a 

opsonização da Candida albicans. O soro utilizado foi coletado no mesmo dia 

do experimento. Todo o procedimento foi realizado em condições assépticas, 

sendo o material utilizado previamente esterilizado. 

- Preparo e opsonização da suspensão de Candida albicans 

As leveduras de C. albicans (ATCC5374) foram obtidas após cultura de 

18 horas em meio Sabouraud. Foi preparada uma suspensão de C. albicans 

(5.106 células. mL-1) em 2,7 mL de PBS estéril, pH 7,4. As células foram 

contadas em câmara de Neubauer. A seguir, foram adicionados 0,3 mL (10%) 

do soro previamente separado à suspensão de C. albicans. Essa solução foi 

incubada a 37°C por 30 minutos, sob agitação. 
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-Ensaio

Neutrófilos humanos foram obtidos como previamente descrito,

ressuspensos em meio de RPMI e mantidos em gelo até o momento do ensaio.

Em tubos plásticos foram adicionados a suspensão de neutrófilos (1.106

,

células. mL-1
) e a suspensão de C. albícans (5.106 células. mL-1

), mantendo-se

uma proporção de 1 neutrófilo: 5 fungos. Os tubos foram incubados a 37°C, em

sistema rotatório, a velocidade de 10 rpm, durante 10 e 15 minutos para

avaliação da fagocitose e da atividade microbicida. O controle da reação foi

realizado com tubos contendo somente a suspensão de neutrófilos ou contendo

a suspensão de C. albícans opsonizada. Após o término de cada incubação foi

adicionado MeOH (1:1, v/v) para cessar a reação. Subseqüentemente foram

preparadas lâminas, por citocentrifugação, com alíquotas de 100 IJL das

suspensões contendo C. albícans e neutrófilos. Os citocentrifugados foram

imediatamente fixados e corados com May-Grunwald-Giemsa modificado por

Rosenfeld (ROSENFELD, 1947). Foram realizados três ensaios em duplicatas,

utilizando neutrófilos de três doadores sádios diferentes.

3.2.8.1 )1:valiação daftlfJocítose

Para avaliação da fagocitose foram contados 200 neutrófilos, com auxílio

do microscópio, sendo considerados como tendo atividade fagocítica os

neutrófilos que apresentaram uma ou mais Candída albícans internalizadas. Os

valores foram expressos em porcentagem.

3.2.8.2 )f:valiação da ativüfaáe micro6icüfa

A atividade microbicida foi avaliada pela técnica proposta por Herscowitz

(HERSCOWITZ, 1981), modificada por Corazzini (CORAZZINI, 1993). Nessa

técnica, as leveduras vivas coram-se de azul pelo corante May-Grunwald

Giemsa modificado por Rosenfeld, enquanto as leveduras mortas não se

coram. A atividade microbicida foi avaliada contando-se, em 200 neutrófilos, o
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número de C. albicans fagocitadas que foram mortas. Os valores foram 

expressos em porcentagem, e obtidos pela fórmula abaixo: 

N° de C. albicans mortas X 100 
Atividade microbicida% = 

N° de C. albicans fagocitadas 

3.2.9 jlnáLise estatística dos áadós 

Os resultados foram expressos como média ± erro padrão ou média ± 

desvio padrão, de no mínimo três experimentos. As análises foram realizadas 

através de comparações entre o grupo controle e os grupos que receberam os 

diferentes tratamentos, dependendo do ensaio. Dado que nossos resultados 

foram paramétricos, aplicamos o Teste de Comparação Múltipla Student

Neuman-Keus. 
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4. CJ{PSVLq'ftCJJOS p. (])ISCVSS)ÍO 

4.1 ISOL)f.~P'gflO P. ICJY.E!}ffIPICftÇJÍO CJY.E ~C ro<J{PSI - P.~/P.~ 

A figura 5 mostra um cromatograma obtido na análise de um extrato de 

Microcystis panniformis espécie BCCUSP 100 por CLAE (Coluna C18 

Phenomenex tipo Luna, 256 x 4,6 mm, 5 IJm - fase móvel NH~c 20mM pH= 

5/ACN (75:25; v,v), fluxo= 1 mL. min-1 e À = 238 nm). Como o detector acoplado 

ao sistema é o DAD, foi possível acompanhar os espectros de absorção de 

cada composto separado. Nesta análise foram obtidos dois compostos 

suspeitos (chamados picos 1 e 2), pelo perfil dos espectros de absorção 

gerados ser semelhante ao do padrão de MC-LR mostrado no trabalho de 

VIEIRA et aI. (2003) (figura 6). 

Após a coleta destes dois picos, estas MC foram caracterizadas 

quimicamente por ESI-EM/EM como MC-LR (pico 1) e [ASp3] MC-LR (pico 2). 

Os espectros de massas destes picos estão apresentados na figura 7. 
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Figura 5. Típico cromatograma obtido com o extrato de Microcystis panniformis
espécie BCCUSP 100 (Coluna C18 Phenomenex Luna, 256 x 4,6 mm, 5 f-lm 
tampão ACN/NH4CH3COO j,>H= 5, fluxo= 1 mL. min-1 e À= 238 nm).
Pico 1: MC-LR; pico 2: [Asp ]-MC-LR.
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1lI
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Figura 6. Espectros de absorção de UV obtidos peloDAD: 1= padrão de MC-LR
(modificado de VIEIRA et ai., 2003), H= pico 1 (MC-LC) e IH= pico 2 ([ASp3]
MC-LR).
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Foi encontrado um método simples e muito eficiente para purificação de 

MC combinando extração por MeOH/H20 [75:25], cromatografia em coluna de 

sílica e análise com CLAE semipreparativo. As MC foram dissolvidas em 

acetato de etila e eluídas em sílica gel usando MeOH/H20 [1 :1]. Foram 

encontrados dois compostos suspeitos, pelo perfil dos espectros de absorção 

gerados na análise de CLAE-DAD ser semelhante ao do padrão de MC-LR. 

Estes compostos foram chamados de picos 1 e 2 e foram analisados por ESI

EM; os quais produziram íons moleculares protonados em m/z 995,4 e m/z 

981,4, respectivamente. Como sugerido pelos pesos moleculares e o 

comportamento cromatográfico, os picos poderiam ser referentes às toxinas 

[ASp3]-MC-LR e MC-LR. Para confirmar esta hipótese, foram analisados ambos 

os compostos por tandem EM. 

Os espectros de íon de 995,4 e 981,4 (figuras 7A e B) mostraram 

fragmentos típicos de MC, tal como m/z 135 que é atribuído a um fragmento 

originado da clivagem alfa do grupo metil do aminoácido Adda (NAMIKOSHI et 

aI., 1992). O íon m/z 213 é designado ao dipeptídio Glu-Mdha e o íon m/z 375 

foi possivelmente produzido pela perda do fragmento 135 do tetrapeptídio 

Adda-Glu-Mdha-Ala (NAMIKOSHI et aI., 1992 e EDWARDS et aI., 1993). O íon 

m/z 599 está também presente em ambos os espectros e pode ser a sequência 

Arg-Adda-Glu . 

A identificação dos picos 1 e 2 como sendo MC-LR e [ASp3]-MC-LR, 

respectivamente, foi sustentada por uma série de íons que inclui MeAsp ou Asp 

e consequentemente representa uma diferença de 14 Da entre os espectros. 

Assim, foram encontrados m/z= 967 [ciclo (Ala-Leu-MeAsp-Arg-Adda-Glu

Mdha) - CO] e m/z= 953 [ciclo (Ala-Leu-Asp-Arg-Adda-Glu-Mdha) - CO]; m/z= 

553 [Mdha-Ala-Leu-MeAsp-Arg] e m/z= 539 [Mdha-Ala-Leu-Asp-Arg]; m/z= 470 

[Ala-Leu-MeAsp-Arg] e m/z = 456 [Ala-Leu-Asp-Arg]; m/z= 397 [Mdha-Ala-Leu

MeAsp] e m/z= 383 [Mdha-Ala-Leu-Asp]; m/z= 286 [MeAsp-Arg] e m/z= 272 

[Asp-Arg]. 
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Microcystis panniformis foi classificada taxonomicamente em 1991 por 

Komarék et aI. e foi associada à alta toxicidade pela produção de MC 

(KOMÁREK et aI. , 2002 e WHITE et ai., 2003). É importante ressaltar que este 

é o primeiro estudo que evidencia a identificação das MC produzidas por esta 

espécie e que a metodologia utilizada para o isolamento proporciona a 

obtenção destas toxinas com alto grau de pureza. Atualmente, há muita 

dificuldade em se obter padrões de cianotoxinas, pois essas substâncias ainda 

não foram sintetizadas quimicamente. Além disso, há alguns problemas legais 

com relação a importação destes compostos no Brasil , já que em alguns países 

são considerados armas químicas. Apenas a MC-LR, MC-YR e MC-RR estão 

disponíveis comercialmente (Calbiochem® e Sigma-Aldrich®). Neste trabalho, as 

variantes MC-LR e a [Asp3]-MC-LR foram separadas em grande quantidade e 

utilizadas na realização dos ensaios imunotoxicológicos. 
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4.2 jlo/jUljlÇJÍO (])OS CJ!ECJÚ(J(J)()S (])O (])IjI (]YE ~jlIOqUP1{O(])VÇífO (]))fS ~C 

Foram realizados dois experimentos, nos quais amostras de M. 

panniformis foram coletadas durante os ciclos Claro:Escuro (C:E) e Claro:Claro 

(C:C) e analisadas por CLAE-OAO, para a avaliação do período do dia de maior 

produção de MC (figura 8). 
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Figura 8. Concentração de toxinas (fmol. célula-1
) produzidas por M. 

panniformis em 24 horas (amostras coletadas a cada 2 horas). Onde: (A) -
Variação de MC-LR em condição C:E, (8) - Variação de MC-LR em condição 
luz constante, (C) - Variações de [ASp3]-MC-LR em condições C:E e (O) -
Variação de [ASp3]-MC-LR em condição C:C. 
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Tem sido demonstrado que a radiação ativa fotossintetizante, pH, e 

nutrientes (ferro, fósforo e nitrogênio) influenciam o crescimento e a biossíntese 

de MC produzidas pela Microcystis sp. No entanto, a variação circadiana das 

concentrações de MC em Microcystis sp. não havia sido reportada. Neste 

presente estudo, as concentrações de MC-LR e [ASp3]-MC-LR em M. 

panniformis nos ciclos de C:E e C:C mostraram um pico ao meio do dia, por 

volta das 12-14 horas. Também em ambos os ciclos a MC-LR é 4 vezes mais 

abundante por volta das 12 horas do que durante a fase escura. A [ASp3]-MC

LR, no experimento de C:E, mostrou o mesmo padrão de comportamento da 

MC-LR. Contudo, a quantidade de [ASp3]-MC-LR durante o ciclo C:E é duas 

vezes mais alta em comparação com o experimento C:C. 

Estes resultados podem estar associados ao relógio biológico já que em 

cianobactéria, os processos de fotossíntese, fixação de nitrogênio, síntese de 

algumas proteínas e divisão celular estão submetidos a ritmos circadianos 

(JOHNSON et ai., 1998 e WOELFLE et ai., 2004). 

Após a análise destes dados, foi estabelecido que as amostras desta 

cianobactéria seriam coletadas no período do dia de maior produção de MC 

(entre 12 e 14 horas), para obtenção de maior quantidade de toxinas, 

eaplicação nos ensaios imunotoxicológicos. 
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4.3 P/PElrtO (]))f ~C-L(j{tE, f)fsp3J-~C-L(j{:N)f o/I)f(]jILI(]))fCJYE (!ELVL)f(j{ CJYE

~vrr(j{ÓPILOS JlV~)f:NOS

Antes de avaliar os efeitos das MC-LR e [ASp3]-MC-LR sobre funções de

neutrófilos humano, foram realizados ensaios preliminares para verificar a

influência destas MC na viabilidade celular nas concentrações utizadas nos

ensaios (0,01 - 1000 nM), (figura 9). Para isto, foi realizado o ensaio

colorimétrico de MTT, que é uma avaliação indireta de processos oxidativos de

células vivas (~ANJIC et aI., 1992).

Nossos resultados indicam que neutrófilos expostos a MC-LR e a [ASp3]

MC-LR nas concentrações (0,01), (0,1), (1), (10), (100) e (1000) nM

apresentaram viabilidade semelhante ao controle. Também não observamos

mudanças morfológicas através de microscopia invertida após o período de

incubação, em ambas as placas.

Figura 9. Porcentagem de células viáveis: % de MTT reduzido pelo H+ proveniente
do NADH de neutrófilos vivos (1.106 células. mL-1

). As células foram incubadas com
MC-LR ou [ASp3]-MC-LR (0,01 - 1000 nM) por 1 hora (em PBS, T= 37°C e 5% CO2)

e depois com MTT. Para o controle positivo somente células foram incubadas. Este
ensaio foi realizado utilizando PMN de três doadores diferentes e os dados
representam a média ± se.
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4.4 P/PEIlJO q)jI ~C-LfR...rE [JLsp31-~C-LCJ{.g(jI QVI~Iorr)fXIjI, g(() -(]JVCJ?Sí 

~CPI~'TÓCJUO, g(jI PjlÇOCI'TOSP. P. g(jljlfJ1o/Iq)jI(J)P. ~I()l{()(JJIClq).ft (J)P. 

:NP/V<rCJ{.ÓPILOS JfV~.ftg(()S 

4.4.1 ~tatfos áo efeito da ~C-LCJ{.e [JLS(]:l31-~C-LCJ{.na quimio~ áe neutrófilos 

humanos 

o ensaio de migração de PMN foi realizado in vitro: suspensão de PMN 

(2,5.106 células. mL-1
) foi incubada com o agente quimiotático fMLP (57 nM) ou 

MC (MC-LR e [ASp3]-MC-LR, nas concentrações 0,01 - 1000 nM), em uma 

microplaca de quimiotaxia, por 1 hora (T= 37°C, 5% CO2). As figuras 10 e 11 """' ... ,/' ...... "" 

representam curvas dose-resposta para cada MC. A figura 12 compara o efeito 

da MC-LR e da [ASp3]-MC-LR (ambas em 1000 nM) na quimiotaxia de 

neutrófilos, com o grupo controle (concentração de MC= O). 
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Figura 10. Efeito da concentra~ão de MC-LR (0,01 - 1000 nM) na quimiotaxia 
de neutrófilos humanos (2,5.10 células. mL-1

). Os valores expressam a média 
± se de 4 ensaios (***P<0,001 e **p<0,01 em relação aos valores encontrados 
no controle). 
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Figura 11. Efeito da concentração de [ASp3]-MC-LR (0,01 - 1000 nM) na 
quimiotaxia de neutrófilos humanos (2,5.106 células. mL-1). Os valores 
expressam a média ± de de 4 ensaios (***P<0,001 em relação aos valores 
encontrados no controle) . 
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Figura 12: Efeito de MC-LR e [ASp3]-MC-LR (1000 nM), e de fMLP (57 nM), na 
quimiotaxia de neutrófilos (2,5.106 células. mL-1

). Os valores expressam a 
média ± se de 4 ensaios (***P<0,001 em relação aos valores encontrados no 
controle). 
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4.4.2 ~s do efeito da ~C-L(j{ e f)fScp3 J-~C-L(j{ no 1t6urst- respiratório de 

neutro.filos liumanos 

Com o objetivo de avaliar o efeito da MC-LR e [ASp3]-MC-LR sobre o 

"burst" respiratório de neutrófilos humanos foram realizados os seguintes 

ensaios: 

• Quimiluminescência amplificada pelo luminol, para determinar a 

possível formação de ERO; 

• Redução do citocromo C, para determinar a possível formação de ânion 

superóxido; 

• Método de quimiluminescência induzida por ozônio, para determinar a 

possível formação de espécies reativas de nitrogênio (ERN). 

As figuras 13 e 14 mostram o efeito de MC-LR e [ASp3]-MC-LR (0,01 -

1000 nM) sobre a quimiluminescência de neutrófilos humanos (1.106 células. 

mL-1
), pelo perfil cinético amplificado por luminol e pelos valores relativos de 

área integrada obtidos a partir da cinética de emissão de luz (respectivamente). 

A figura 15 mostra a cinética de redução do citocromo · C (75 IJM) por 

neutrófilos (1 .106 células. mL-1
) ativados com PMA (16 ng. ensaio-1

) e a 

ausência de efeito de MC-LR e [ASp3]-MC-LR (0,01 - 1000 nM) neste ensaio. 

.' ....... . 
I .•.•.• 

--PMN 
- - PMA 
- " - 0,01 nM 
- . - 0,1 nM 

-- lnM 
- +- 10nM 

l 00 nM 
• - l000nM 

j- ........... . ..... 
~. . ....... ~~ ....... . ~~ .. " .. +~HUlUtttt """i f+!::::::tl.unw ; ••• 

10 20 

Tempo (min) 

UIHHHII 
30 40 

11 

"", 
.J 
o:: 
=> 

-II- PMN 
- _ PMA 

. - 0,01 nM 
70000 

60000 

50000 

40000 

30000 

20000 

10000 

- . - 0,1 nM 
............ --+-- 1 nM 

/ . -...... - +- 10nM 

/

- . ........ 100 nM .. 
•.• . 1000 nM . .. .... 

i
· ........ ...... 
... v ........ 

.. ... ·&Â.~! .. YV'TV 

.. .+++-++ + + !!!tfl;tl1Y'rb 
,,,""'""""!lifiil!liillnD~fi 

I i I 
10 20 30 40 

Tempo (min) 

Figura 13: Cinética de emissão de luz de neutrófilos (1 .1(j6 células. mL-1
) ativados 

com PMA (16 ng. ensaio-\ MC-LR (I) e [ASp3]-MC-LR (11) (0,01 - 1000 nM) 
amplificada por luminol durante 40 minutos., (URL: unidade relativa de luz) 

~fV'tvY";'y, , ·,·.,r, 

BIBLIOTECA 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas 

Universidade de São Paulo 



49

0,1 1 10 100 10000,01

11
600000

(ij"
-o
~ 500000
Cl
Q)

'" c'õ .- 400000c OI

'~ ,*
Q) Q) 300000c-o
'E Ul
:::> o

E~ 200000

"3 Q)o ~
Ul 100000
~
o

l
10 100 10000,01 L 0,1

600000(ij"
u

~ 500000
Q)

'" CTj --

cID m 400000u ~

Ul""
Q) Q)

.~ 'U 300000
E Ul
~ ~
'E 1ii 200000·S Vo ~

Ul

~ 100000

!

1

MC-LR(nM) [ASp3]-MC-LR (nM)

Figura 14: Efeito de MC-LR (I) e [ASp3]-MC-LR (11) (0,01 - 1000 nM) sobre a
quimiluminescência de neutrófilos (1.106 células. mL-1

) amplificada por luminol. Os
dados mostram os valores de relativos de área integrada ( ***P<0,001 e *p<0,05
em relação aos valores encontrados no controle).

Figura 15: Cinética de redução do citocromo C (75 ~M) j?or neutrófilos (1.106

células. mL-1
) ativados com PMA (16 ng. ensaio-1

). Não houve efeito de MC-LR (I)
e [ASp3]-MC-LR (11) (0,01 - 1000 nM) neste ensaio. A cinética é representativa de 2
ensaios, em triplicata.

1 0,8

0,7

0,6

Ê 0,5c
o

'" 0,4e
'" 0,3Ti
c

""-e 0,2
o
UJ
.o 0,1<{

0,0

-D,1

--PMA
--PMN
--0,01 nM
--0,1 nM

1 nM
--10nM

l00nM
--1000n!

100 200 300 400 SOO 600 700

Tempo(s)

11 0,8

0,7

0,6

Ê 0,5
c
o

0,4'"e
'" 0,3'õ
c

"" 0,2.o
Õ
UJ

0,1.o
<{

0,0

-D,1

--PMA
--PMN
--0,01 nM
--O,lnM

-lnM
--10nM

l00nM
1000 n

100 200 300 400 500 600 700

Tempo(s)



- -- ------------

50

4.4.3 CR§suftados do efeito da ~C-L(]{ e [jtScpJl-~c-L(j{ na fanocitose e na ativúfaáe

micro6icüfa de neutrofilos numanos

A fagocitose de neutrófilos humanos foi avaliada nos tempos zero, 10

e 15 minutos. Os PMN foram incubados com células leveduriformis de Candida

albicans opsonizadas em uma proporção de 1:5 e MC (MC-LR ou [ASp3]-MC

LR, nas concentrações 1 e 1000 nM), em banho (T= 37°C). Após o período de

incubação foi realizado um citocentrifugado para avaliação da porcentagem de

fagocitose (Figura 16) e morte de Candida albicans pelos neutrófilos (Figura

17).
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Figura 16: Efeito da MG-LR (I) e [ASp3]-MC-LR (11) (1 e 1000 nM) sobre a
capacidade de fagocitose de Candida albicans por neutrófilos humanos. Os PMN
foram incubados com leveduras opsonizadas de Candida albicans opsonizadas
nos intervalos de 10 e 15 minutos para avaliação da porcentagem de fagocitose.
Os dados correspondem à média ± se de 3 experimentos (***p<0,001, **p<0,01 e
*p<0,05 em relação aos valores encontrados no controle).
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Figura 17: Efeito da MC-LR (I) e [ASp3]-MC-LR (11) (1 e 1000 nM) sobre a
capacidade microbicida de Candida albicans por neutrófilos humanos. Os PMN
foram incubados com leveduras opsonizadas de Candida albicans opsonizadas
nos intervalos de 10 e 15 minutos para avaliação da porcentagem de atividade
microbicida. Os dados correspondem à média ± se de 3 experimentos (**p<0,01
em relação aos valores encontrados no controle).
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4.4.4 CDiscussão 

É conhecido que o órgão alvo afetado pelas MC é o fígado de modo que 

a hepatotoxicidade destes compostos tem sido extensivamente estudada tanto 

in vitro quanto in vivo. Entretanto, o mecanismo exato pelo qual as MC induzem 

hepatotoxicidade e promoção de tumor não está bem elucidado. Um dos mais 

bem estudados mecanismos de ação das MC envolve a significativa inibição de 

PP1 e PP2A, levando ao aumento da fosforilação de proteínas, o que pode 

resultar em duas consequências principais: (i) destruição do citoesqueleto das 

células hepáticas (filamentos intermediários e microfilamentos), diretamente 

causando os efeitos citotóxicos, e (ii) desregulação da divisão celular 

(proliferação), levando à atividade de promoção de tumor (CHORUS et ai. , 

2003). 

Endotoxemia/sepsis, hepatite alcóolica, lesão por perfusão isquêmica e 

certas toxicidades hepáticas induzidas por medicamentos são caracterizadas 

por inflamação local e sistêmica com recrutamento de macrófagos e neutrófilos 

na vasculatura do fígado (JAESCHKE et ai., 1996). A principal função destes 

fagócitos é destruir microorganimos invasores e remover células mortas e 

detritos celulares na preparação para a regeneração do tecido. Em função da 

natureza dos mediadores tóxicos gerados por estes fagócitos, células sádias 

podem também ser afetadas, o que pode agravar a lesão hepática original. 

Portanto, é importante entender o mecanismo envolvido na ativação, 

recrutamento e citotoxicidade destes fagócitos no fígado (JAESCHKE et ai., 

2002). Na ausência de estímulo inflamatório e sob condições de fluxo, o contato 

de neutrófilos com o endotélio é aleatório, e neutrófilos circulantes não aderem 

ao endotélio vascular. Entretanto, em um foco inflamatório, ocorre a marginação 

ou rolamento das células fagocíticas ao longo do endotélio, que é mediado por 

três membros da família das selectinas e seus respectivos ligantes. Após o 

rolamento, muitos neutrófilos começam a aderir firmemente ao endotélio. Eles 

são ativados, mudando o formato esférico para uma configuração achatada. 

Assim, os neutrófilos migram para o tecido (JAESCHKE et ai., 1996). 
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Jochimsen et aI. (1998) observaram, em estudos patológicos de tecidos 

hepáticos, de pacientes expostos a MC em um centro de hemodiálise brasileiro, 

apresentaram infiltração leucocitária, com predomínio de neutrófilos obtidos da 

autópsia de pacientes que apresentaram quadro de hepatite tóxica aguda após 

serem submetidos à terapia de hemodiálise com solução contaminada com MC. 

Por esta razão, resolvemos verificar se a MC-LR e [ASp3]-MC-LR exercem 

efeito na quimiotaxia, produção de ERO, fagocitose e atividade microbicida de 

neutrófilos humanos, sendo todos os ensaios in vitro. 

Nossos resultados demonstraram que a presença de MC-LR ou [ASp3]

MC-LR aumenta a migração de neutrófilos humanos, mas sem efeito dose

resposta. Este aumento confirmou o esperado, uma vez que a primeira 

evidência experimental de cianotoxinas modularem o sistema imune, foi a 

capacidade da MC-LR de aumentar a aderência inicial de PMN humanos, in 

vitro (HERNÁNDEZ et aI., 2000), a qual é um dos passos que antecede a 

migração em direção ao alvo na cascata fagocítica inflamatória. 

Há estudos que sugerem o envolvimento de ERO e dano oxidativo nos 

efeitos hepatotóxicos induzidos pela cianobactéria em cultura de hepatócitos de 

ratos (DING et aI. , 1998; DING et aI., 2003), e que um dos produtos de 

lipoperoxidação, o malondialdeído, foi significantemente aumentado (DING et 

aI. , 1998). O estresse oxidativo pode ser definido como a exposição de uma 

molécula, célula ou tecido a uma concentração excessiva de oxidantes, 

particularmente radicais livres, e pode levar a efeitos adversos sérios em 

células e tecidos por causar lipoperoxidação, danos ao DNA e a proteínas. 

Antioxidantes ativos em membrana, tais como vitamina E e glutationa (GSH), 

oferecem proteção contra a toxicidade das MC (MEREISH et aI., 1991). 

Pelos resultados obtidos nos ensaios de quimiluminescência amplificado 

com luminol, foi observado que essas MC, nas concentrações estudadas, 

estimulam a geração de ERO por neutrófilos humanos, sendo que a MC-LR 

estimula de forma dependente de dose, ao contrário da [ASp3]-MC-LR. Com 

este ensaio não podemos afirmar quais ERO foram formadas, pois o luminol 
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amplifica a quimiluminescência de várias delas, apesar de os resultados dos 

ensaios de redução do citocromo e não mostrarem tal estimulação. Porém, o 

método de determinação de ERO por eL amplificada por luminol é mais 

sensível do que o de redução do citocromo e, portanto não se pode concluir 

que as Me não induzem formação de ânions superóxido. 

Para verificar se a quimiluminescência formada foi em razão da formação 

de ERN foi realizado dosagem de . NO utilizando um analisador de . NO com 

método de quimiluminescência induzida por ozônio. O . NO está envolvido em 

vários processos bioquímicos e fisiológicos. Quando o . NO é envolvido em 

reações imunes, age como um agente tóxico para organismos infecciosos. 

Quando macrófagos de camundongos são estimulados com LPS e MC-LR, 

ocorre inibição da produção de 'NO, pela Me ter um efeito supressor no RNAm 

da óxido nítrico sintase (eHEN et aI., 2004). Esta inibição da produção de 'NO 

por macrófagos em contato com a Me-LR sugere um efeito imunossupressor 

para essa toxina, causando prejuízo ao sistema de defesa do organismo. Os 

nossos resultados não mostraram nenhuma influência na produção de . NO por 

neutrófilos humanos. Entretanto, há a necessidade de investigar se esta MC 

tem ação na expressão da enzima óxido nítrico sintase para confirmar tal 

ausência de efeito. 

A célula fagocítica é fundamental na eliminação de microrganismos. Sem 

um adequado número de neutrófilos ou se os neutrófilos tiverem com suas 

funções comprometidas, o organismo ficará mais susceptível a infecções. Os 

processos básicos que estão envolvidos na eliminação de microrganismos 

invasores são quimiotaxia, opsonização, digestão e atividade microbicida 

(ABRAMSON et aI., 1993). Quando os neutrófilos fagocitam um microrganismo, 

estes fagócitos consomem oxigênio rapidamente, o qual é reduzido a ânion 

superóxido. O superóxido é pouco tóxico ao microrganismo mas geram outras 

ERO que são relacionadas a atividade microbicida dos neutrófilos, como o 

ácido hipocloroso, o qual é formado pelo peróxido de hidrogênio e íon cloreto 

em uma reação catalisada pela mieloperoxidase (KETTLE et aI, 1997). 
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Para avaliarmos o efeito da MC-LR e da [ASp3]-MC-LR sobre a 

fagocitose e atividade microbicida de neutrófilos humanos in vitro, foram 

realizados ensaios utilizando a Candida albicans como o microrganismo alvo 

para sofrer fagocitose e morte celular. Este fungo é um patógeno oportunista, o 

qual pode causar infecções mucocutâneas, gastrintestinais e sistêmicas, 

especialmente em pacientes neutropênicos e imunocomprometidos (ASHMAN 

et aI., 2004). Os neutrófilos têm um papel importante na resistência de 

infecções causadas por Candida e a enzima lisossomal mieloperoxidase e seu 

substrato oxidante peróxido de hidrogênio são os principais participantes na 

atividade fungicida do neutrófilo (ABRAMSON et aI., 1993). 

Observamos que os neutrófilos humanos, em ensaios in vitro, tratados 

com MC-LR ou [ASp3]-MC-LR (1 ou 1000 nM) fagocitaram por volta de 60% das 

leveduras de C. albicans no período de 15 minutos, 30% a mais do que os 

neutrófilos do grupo controle. Não houve diferença significativa de fagocitose 

entre as concentrações estudadas, e nem entre as microcistinas (figura 16). 

A capacidade microbicida dos neutrófilos humanos ativados com MC-LR 

(1000 nM) foi superior ao do grupo controle (figura 17 - I) . Neutrófilos tratados 

com MC-LR mataram cerca de 4% e 5% das leveduras de C. albicans, no 

período de 10 e 15 minutos respectivamente, enquanto os neutrófilos do grupo 

controle mataram por volta de 2% destas leveduras. Já a [ASp3]-MC-LR (1 nM 

ou 1000 nM) não exerceu efeito na capacidade microbicida de neutrófilos 

humanos (figura 17 - 11). 

Após o neutrófilo migrar para o tecido, seus principais objetivos são 

reconhecer, fagocitar e destruir o agente invasor (HELLEWELL et aI, 1994). Os 

resultados deste trabalho mostram que a MC-LR ativa a migração, a fagocitose, 

a formação de ERO e a capacidade microbicida de neutrófilos humanos in vitro. 

Podemos sugerir que essa atividade microbicida é ativada pelo aumento de 

ERO no fagossomo. Estes dados sugerem também que a MC-LR exerce efeito 

de hiperativação dessas funções dos neutrófilos e portanto podem contribuir 

para eliminação de patógenos, por proporcionar maior número de neutrófilos no 
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local inflamatório e aumento das atividades de fagocitose e microbicida, porém 

o aumento da presença de ERO contribui não somente para a eliminação do 

patógeno mas também pode comprometer o tecido próximo deste local. 

Muitos estudos experimentais mostram que MC em água potável e 

recreacional são uma ameaça real à saúde, e os métodos de remoção por 

floculação, sedimentação e/ ou filtração não são eficientes para removê-Ias. 

Assim, é altamente provável que as usuais práticas de tratamento de água 

podem levar à exposição crônica de animais e humanos a concentrações 

baixas de MC. De acordo com os resultados dos trabalhos publicados sobre a 

imunotoxicidade das MC (SHEN et aI., 2003; CHEN et ai., 2004; LAKOFF et aI., 

2004 e HERNÁNDEZ et aI., 2000), e também do nosso projeto, as 

concentrações de 0,01 - 1000 nM podem ser altas o suficiente para agir no 

sistema imune e induzir diminuição de resistência à episódios de alergias 

(DAWSON, 1998), infecções, promoção de tumor (CODD, 1999) e mortalidade 

(POURIA et aI., 1998). Embora não haja relato de casos de intoxicações 

agudas em humanos causadas pelo consumo de toxinas de cianobactérias por 

ingestão de água e/ou alimentos contaminados, os efeitos agudos e crônicos 

causados pela exposição por v.o. necessitam ser considerados. Especialmente 

se há exposição frequente, por longo tempo. Há na literatura evidências de 

cancêr primário de fígado, associado com a contaminação da superfície de 

reservatório de água por cianobactérias produtoras de MC (UENO et aI., 1996). 

Consideramos nesse estudo a concentração máxima aceitável (CMA) 

para MC em água potável, que é de 1 I-Ig. L-1 (FALCONER et aI., 1994), e 

também o valor de ingestão diária tolerável (IDT) proposto no guia da OMS, que 

é de 0,04 I-Ig. kg-1 de p.c. dia-1 (CHORUS et aI., 2003). O valor de IDT é definido 

como a quantidade aceitável de uma substância potencialmente tóxica que 

pode ser consumida diariamente (DE MAGALHAES, 2001). 

No caso de exposição por v.o. de MC, parte significativa é 

biotransformada e eliminada, ou se liga a proteínas, e a concentração 

plasmática de MC pode atingir valores muito baixos, da ordem de 0,1 nM 
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(CHORUS et aI., 2003). Por essa razão, a nossa faixa de estudo (0,01 - 1000 

nM) foi baseada em valores citados na literatura em estudos com neutrófilos 

humanos e para contemplar concentrações baixas, inferiores as encontradas 

para exposição v.o. em humanos (HERNÁNDEZ et aI. , 2000 e CHORUS et aI., 

2003). A quantidade de MC-LR proposta pela OMS (de 1 I-Ig. L-1 ou 0,04 1-19 . kg-1 

de p.c. dia-1
) pode atingir concentrações plasmáticas próximas ou até mais altas 

do que os que modulam a aderência (0,01 e 0,1 nM) de neutrófilos humanos in 

vitro (HERNÁNDEZ et aI., 2000). Nossos resultados mostraram, que essas 

mesmas concentrações de MC-LR e [ASp3]-MC-LR induziram maior quimiotaxia 

dessas células em relação ao controle e ativaram a formação de espécies 

reativas de oxigênio (no ensaio de quimiluminescência). 
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5. CONCLVS)ÍO 

>I A cianobactéria Microcystis panniformis cepa BCCUSP 100 produz as 

toxinas: MC-LR e [ASp3]-MC-LR; 

>I Aparentemente, o relógio biológico controla a produção de MC-LR e 

[ASp3]-MC-LR pela M. panniformis; 

>I As MC-LR e [ASp3]-MC-LR são produzidas em maior quantidade, pela M. 

panniformis, entre 12 e 14 horas; 

>I Os métodos de extração, separação e purificação de MC descritos neste 

trabalho, podem ser utilizados para a obtenção de MC-LR e [ASp3]-MC

LR em grande quantidade, para a realização de ensaios biológicos e 

para serem utilizados como padrão analítico; 

>I Os dados obtidos neste trabalho sugerem que as hepatotoxinas MC-LR e 

[ASp3]-MC-LR, na faixa de concentração estudada, exercem efeitos em 

neutrófilos humanos in vitro: induziram maior quimiotaxia em relação ao 

controle, ativaram a formação de espécies reativas de oxigênio (no 

ensaio de quimiluminescência) e a fagocitose. Já a atividade microbicida 

foi ativada somente pela MC-LR; 

>I Nossos resultados indicam que concentrações menores do que o limite 

máximo de exposição a MC-LR, sugerido pela OMS, pode exercer efeito 

sobre funções de neutrófilos humanos in vitro. 
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.ft!NPXOS

)f.!NPXO I: )f.provação do Comitê de lÉtíca P(;P-Vs(}!
,

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Faculdade de Ciências Farmacêuticas

Comité de Ética em Pesquisa· CEP

Oficio CEP nO 09612004

São Paulo. 05 de outubro de 2004.

IImo(a). Sr(a).
Paula da Silva Kujblda

Vimos informar que o Comitê de Ética em Pesquisa da FCF/USP. em reunião

realizada em 04 de outubro p.p.. apreciou os esclarecimentos do projeto "Estudo da

produção de microcistinas pelo cianobactéâa Microcystis panniformis Komárek et

01. e testes imunotoxicológicos" (Protocolo n" 256) apresentado por Vosso Senhoria.

o qual foi APROVADO em reuniào de 30 de agosto de 2004.

Lembramos que após a execução de 50% do cronograma do projeto.

deverá ser apresentado um relatório pardal. de acordo com o Artigo 18 - item C.

da Portaria FCf-l 11/97.

Atenciosamente.

Prot'". Dr". Valentina Porta
Coordenadora do Comilê de Ético

em Pesquiso do FCF/USP.

Orientodor; Prof. Silvio Berlanga de Moraes Barros
FBC

Av. Prol UnlllJ PrtslH. n' 58D. Bloco 13 A • Cidade Ulliveraitllria· CEP 055ll8.,oo· sao Pllulo· SP
F"no; 111 I 3191-3i71 • F""') :lOJ1-8986· o.mail: I.lrigO@usp.1lt
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Jf!NPXo 11: 'Termo de Consentimento (J>ós Infonnação

,
Universidade de São Paulo

Faculdade de Ciências Farmacêuticas

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU LEGAL RESPONSÁVEL

1. Nome do Paciente: ..

Documento de Identidade N° :......................................................... Sexo: ( ) M ( ) F

Data de Nascimento: ..!. ..!. ..

Endereço: N°: Apto: .

Bairro: Cidade: .

CEP: Telefone: .

2. Responsável Legal: .

Natureza (grau de parentesco, tutor, curador, etc.): .

Documento de Identidade N°: Sexo: ()M ()F

Data de Nascimento: ..!. ..!. ..

Endereço: N°: Apto: .

Bairro: Cidade: CEP: Tel: .
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11 - DADOS SOBRE A PESQUISA 
1. Título do Protocolo de Pesquisa: "Alguns aspectos do mecanismo de ação das 
microcistinas sobre a função de neutrófilos humanos" 

2. Pesquisadora: Paula da Silva Kujbida 

Cargo/Função: Aluna do curso de Mestrado em Toxicologia e Análises Toxicológicas
FCF/USP 
Inscrição Conselho Regional N°: 30812 
Departamento da FCF/USP: Análises Clínicas e Toxicológicas 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA 
Sem Risco () Risco Mínimo (X) Risco Médio ( Risco Baixo ( ) Risco Maior ( ) 

(Probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como conseqüência imediata ou tardia do 
estudo. Nos projetos com coleta de sangue, incluir detalhadamente, como observação as 
possíveis reações decorrentes desse procedimento). 
Duração da Pesquisa: 02 anos 

111 - REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE OU SEU 
REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA, CONSIGNANDO: 

1. Justificativa e os objetivos da pesquisa: Um dos problemas que atualmente desafiam as 
instituições responsáveis pelo fornecimento de água para a população é a contaminação por 
toxinas de cianobactérias (algas azuís), que podem causar indução de tumor e danos ao fígado. 
Poucas são as reportagens sobre os efeitos destas toxinas no sistema imune humano. Devido a 
esta falta de evidência experimental, este projeto tem o objetivo de elucidar alguns aspectos do 
mecanismo de ação das microcistinas sobre a função de neutrófilos humanos. 

2. Procedimentos que serão utilizados e propósitos: Serão incluídos neste estudo 20 
doadores de sangue periférico que não tenham administrado nenhum tipo de medicamento 
antiinflamatório, e nem estarem com qualquer sintoma de doença, até 24 horas antes da coleta. 
O volume coletado será de 10 mL de cada doador. As coletas serão realizadas no Setor de 
Bioquímica do Laboratório de Análises Clínicas da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da 
Universidade de São Paulo. Após a realização das coletas de sangue dos doadores serão 
separados os neutrófilos das amostras para execução dos seguintes ensaios 
imunotoxicológicos: ensaio da atividade respiratória, de quimiluminescência e migração celular 
no Departamento de Bioquímica do Instituto de Química da USP. 

3. Desconfortos e riscos: Os materiais de coleta não oferecem nenhum risco de contaminação 
aos doadores, uma vez que todo o material utilizado é estéril e de uso único. 

4. Benefícios: A contribuição do voluntário trará benefício ao próprio indivíduo e à população 
em geral, visto que todos podem estar expostos à água contaminada por microcistinas. A 
realização dos ensaios é importante para entender o mecanismo de ação destas toxinas 
durante a intoxicação. 
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IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS DO 
SUJEITO DA PESQUISA 

A participação neste estudo é voluntária, tendo o doador liberdade para recusar ou 
retirar seu consentimento para fazer parte da mesma no momento que desejar, sem que haja 
prejuízo ao seu atendimento. 

Os doadores que participarem deste projeto, em hipótese alguma terão sua identidade 
divulgada para outras pessoas que não façam parte da pesquisa. Também serão mantidas em 
sigilo todas as informações obtidas e que estejam relacionadas com a privacidade dos 
doadores. 

Os pesquisadores e a Comissão de Ética que aprovou este estudo, comprometem-se a 
fornecer todas as informações que venham a obter durante a pesquisa. 

V - INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS PELO 
ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CASO DE INTERCORRÊNCIAS 
ClÍNICAS E REAÇÕES ADVERSAS. 

Orientador da Pesquisa: Prof. Dr. Ernani Pinto Júnior - Departamento de Análises Clínicas e 
loxicológicas - Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP - Fone: (11) 3091-2197. 

Autora da Pesquisa: Discente de Pós-Graduação de Mestrado em loxicologia e Análises 
loxicológicas - FCF/USP - Paula da Silva Kujbida - Fone: (11) 6979-1374. 

VI- OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: 

Caro colaborador, 
A formulação deste documento foi realizada para informá-lo sobre os procedimentos 

necessários para alcançar o objetivo desse estudo. Caso concorde com a sua participação 
durante o desenvolvimento do estudo, vale ressaltar que todos os procedimentos adotados 
estão de acordo com a Declaração de Helsinque, capítulo 50, que trata da proteção dos 
participantes, parágrafo 50.20/27, que orienta procedimentos referentes às pesquisas que 
necessitam experiências com humanos. 

VII - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO: 

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi 
explicado, consinto em participar do presente Protocolo de Pesquisa. 
São Paulo, de de _____ . 

Assinatura do sujeito de pesquisa 
ou responsável legal 

Assinatura da pesquisadora 
Paula da Silva Kujbida 
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