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RESUMO 

ROCHA, C.C.S. Avaliação da toxicidade de nanopartículas de dióxido de titânio 

(TiO2) e possível efeito protetor do selênio em ratos Wistar. 2018. 40f. 

Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018.  

Nanopartículas são estruturas que variam entre 1 e 100 nm e, devido a 
características como tamanho, área de superfície de contato e reatividade, são 
utilizadas em várias áreas, como saúde, energia, agricultura e área ambiental. 
Dentre as várias nanopartículas, destacam-se as de dióxido de titânio, as quais são 
amplamente utilizadas na indústria, e podem entrar no organismo por diferentes vias 
de exposição, sendo a absorção gastrintestinal a principal delas. A exposição às 
nanopartículas de dióxido de titânio vem sendo associadas à geração de espécies 
reativas de oxigênio (EROs), dentre elas, o peróxido de hidrogênio. Alguns 
componentes celulares são alvo do dano oxidante mediado pelas EROs, como 
alterações no material genético e nas atividades enzimáticas. Porém, as células 
possuem sistemas de defesa enzimáticos que as protegem e mantem seu estado 
redox. As enzimas catalase (CAT) e glutationa peroxidase (GPx) - uma 
selenoproteína, são exemplos dessa defesa. O selênio é um microelemento 
essencial na constituição das selenoproteínas, exercendo papel antioxidante. Dessa 
forma, o presente estudo objetivou avaliar possíveis efeitos protetores do selênio em 
ratos, quando co-expostos de forma sub-crônica com nanopartículas de dióxido de 
titânio. Para isso, ratos Wistar, machos, foram expostos à nanopartículas de dióxido 
de titânio (1,5 mg.kg-1), por gavagem e ao selênio (6 mg.L-1) na forma de selenato de 
sódio, na água de beber, durante sessenta dias. Os animais foram divididos em 
quatro grupos (n= 6): Grupo I (controle); Grupo II (nanopartículas de dióxido de 
titânio); Grupo III (nanopartículas de dióxido de titânio + selênio); Grupo IV (selênio). 
Após o período de exposição, os animais foram eutanasiados, e o sangue e órgãos 
foram retirados para análise da genotoxicidade, das atividades das enzimas catalase 
e GPx e deposição das nanopartículas e do selênio. Os resultados do estudo 
mostraram que a co-exposição com selênio (Grupo III) não alterou a concentração 
de titânio nos tecidos quando comparado ao grupo exposto apenas às 
nanoparticulas de titânio (grupo II), porém, reduziu os danos ao DNA promovidos 
pelas nanoparticulas de titânio (Tail Intensity), mostrando, assim, o papel do selênio 
na proteção da genotoxicidade induzida pelas nanopartículas. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Nanopartículas de dióxido de titânio e seus efeitos tóxicos 

Devido à características peculiares, tais como tamanho, área de superfície de 

contato, estrutura cristalina e reatividade, os nanomateriais (partículas que variam 

entre 1 e 100 nm em tamanho), são utilizados em várias áreas relacionadas à saúde, 

energia, proteção ambiental e agricultura nos últimos anos (PASCHOALINO et al, 

2010; MASCIANGIOLI; ZHANG, 2003). Consequentemente, também é crescente a 

exposição humana (ocupacional e ambiental) à nanopartículas (NPs), tornando-se 

cada vez mais necessário o conhecimento de potenciais efeitos tóxicos associados à 

exposição, uma vez que estas NPs podem interagir com o sistema biológico gerando 

efeitos deletérios (CZAJKA et al, 2015). Muitos metais são utilizados como 

nanomateriais, tais como o ouro, prata, ferro entre outros (TIAN et al, 2016; 

HERZOG et al, 2013). Dentre as várias NPs, destacam-se as de dióxido de titânio 

(SHI et al, 2013; KULKARNI, 2015). 

Nanopartículas de TiO2 (TiO2 NPs) vêm sendo amplamente utilizadas em 

várias áreas que incluem pinturas, embalagens de alimentos, cosméticos, creme 

dental, medicamentos e produtos farmacêuticos (SHI et al, 2013).  

O TiO2 pode entrar no organismo por diferentes vias de exposição, como 

sistema respiratório, digestivo ou pele, circula através do sangue e sistema linfático, 

sendo distribuído para diferentes órgãos (Figura 1) (HONG; ZHANG, 2016). Por ser 

utilizado como aditivo em creme dental, cápsulas e carreadores de fármacos, a 

absorção gastrintestinal é a principal via de exposição (CZAJKA et al, 2015).  
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Figura 1- Distribuição das nanopartículas de dióxido de titânio no organismo 

 

A linha sólida representa o meio pelo qual as TiO2 NPs entram no organismo; a linha 
tracejada representa as reações bioquímicas estimuladas pelas TiO2 NPs. Fonte: modificado 
de Hong; Zheng, 2016. 

 

Embora muito utilizado, alguns estudos já apontam para efeitos citotóxicos, 

fitotóxicos, ecotóxicos e genotóxicos das TiO2 NPs (GOTTSCHALK et al, 2013; 

JOSKO; OLESZCZUK, 2014; ZHAO et al, 2013).  

Ghosh e colaboradores (2013) observaram que as TiO2 NPs reduzem a 

atividade de desidrogenases em mitocôndrias de linfócitos humanos, porém não 

alteram a integridade da membrana. Além disso, estas partículas são capazes de 

induzir apoptose e causar dano ao DNA. Características de morte celular por 

apoptose em células epiteliais brônquicas também foram observadas por Hussain e 

colaboradores (2010), no qual células expostas à TiO2 NPs apresentaram diminuição 
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de tamanho, condensação da cromatina periférica, formação de corpos apoptóticos, 

ativação de caspases e fragmentação do DNA, bem como peroxidação lipídica e 

desestabilização da membrana lisossomal. 

Além disso, as TiO2 NPs podem se depositar no ovário, resultando em perda 

relativa da massa desse órgão e de fertilidade, alterações hematológicas, séricas, 

nos níveis de hormônios sexuais, inflamações e necrose. Zhao e colaboradores 

(2013) sugerem que a redução da fertilidade e a lesão nos ovários após a exposição 

às TiO2 NPs podem estar associados com alteração na expressão de citocinas 

relacionadas à inflamação, como IL-6, IL-1β e TNF-α. 

Wu e colaboradores (2009) demonstraram que após a exposição dérmica em 

ratos sem pelo, as TiO2 NPs, atingiram diferentes tecidos e induziram lesões em 

vários órgãos. Já por administração oral, TiO2 NPs também atingiram  outros órgãos, 

como cérebro (HU et al, 2010), rim, baço, pulmão (WANG et al, 2007) e fígado (CUI, 

2011). 

As TiO2 NPs também apresentaram efeitos citotóxicos em células hepáticas 

(humana e de rato), de maneira tempo e dose dependentes. Além de alterações na 

viabilidade e morfologia celular, foi também observado aumento dos níveis de 

espécies reativas de oxigênio e diminuição dos níveis de GSH intracelulares (SHA et 

al, 2011). 

Neste sentido, a avaliação da toxicidade de nanomateriais a base de TiO2 é 

de suma importância, para uma melhor segurança no seu uso em alimentos, 

cosméticos e potenciais tratamentos de doenças. 

 

1.2  Genotoxicidade das nanopartículas de dióxido de titânio 

Em 2010, a IARC (Agência Internancional de Pesquisa em Câncer), agência 

ligada à Organização Mundial da Saúde, classificou o TiO2 como possível 

carcinógeno para humanos (grupo 2B), (IARC, 2010) 

Estudos relacionados à diferentes danos ao DNA, como quebra da cadeia de 

DNA, são de grande importância para a avaliação de possíveis carcinógenos. A 

análise do dano ao DNA, induzido por TiO2 NPs, não é recente. Em 1998, usando 

ensaio de eletroforese em gel de agarose/plasmídeo, Zhang e colaboradores 

detectaram quebras da cadeia de DNA em células do pulmão de animais tratados 

com as NPs. 
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As TiO2 NPs também podem induzir dano oxidativo ao DNA, peroxidação 

lipídica e formação de micronúcleos em células humanas do epitélio brônquico 

(GURR et al, 2005). 

Em ensaio in vitro, Li e colaboradores (2008) adicionaram TiO2 NPs à DNA 

polimerase a fim de observar o impacto das NPs na síntese de DNA. A interação 

entre as TiO2 NPs e a DNA polimerase foi analisada e observou-se que as TiO2 NPs 

inibem a síntese de DNA. 

Zhu e colaboradores (2007), em ensaio in vitro, propuseram o mecanismo 

pelo qual as TiO2 NPs interagem com o DNA e induzem a sua quebra. Os resultados 

mostraram que ocorre ligação das TiO2 NPs com o DNA, e o mecanismo de ligação 

está relacionado aos grupos fosfatos presentes na molécula. Resultados de  

espectroscopia de infravermelho mostraram que o local de ligação do titânio foi P=O, 

formando P-O-Ti, levando ao afrouxamento da ligação C-O-P (Figura 2). As bases 

do DNA não participaram da reação. 

 

Figura 2- Ligação do titânio à molécula de DNA através do grupo fosfato. 

 

Fonte: Zhu et al, 2007. 

 

1.3 Estresse oxidativo e defesa antioxidante 

O oxigênio é uma molécula altamente reativa e pode ser parcialmente 

reduzido, resultando na formação de vários agentes químicos reativos. Através do 

processo de transferência de elétrons, ou a absorção de energia, ocorre a produção 

de espécies reativas de oxigênio (EROs), a partir do oxigênio, dentre as quais 

incluem, o radical superóxido (O2
-), o radical hidroxil (OH), o peróxido de hidrogênio 

(H2O2), entre outros (MANKE; WANG; ROJANASAKUL, 2013).  

Diversos componentes celulares como lipídeos, proteínas e DNA são alvo 

potenciais do dano oxidante mediado por EROs, dentre os quais destacam-se a 

modificação de aminoácidos, alteração de atividades enzimáticas, modificações de 
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glicoproteínas, oxidação de grupos tióis em pontes dissulfeto e alterações em 

receptores e material genético (KLAUNIG; KLAMENDULIS, 2004). 

A geração de EROs está implicada na etiologia de um grande número de 

doenças, alterações neurodegenerativas, lesões teciduais e toxicidade decorrente 

de diversos xenobióticos, incluindo nanopartículas metálicas (BRAY, 2000; 

MARANO et al., 2011; SANNADI; KADEYALA; GOTTIPOLU, 2013). Entretanto, a 

presença de EROs também é fundamental para vários processos fisiológicos 

normais, incluindo a defesa contra infecção, nos quais os neutrófilos são estimulados 

a produzir espécies reativas com a finalidade de combater microorganismos 

(THANNICKAL; FANBUR, 2000). 

As células possuem sistemas de defesa enzimáticos e não-enzimáticos para 

proteger seus constituintes e manter seu estado redox (STHIJNS et al, 2016). Sob 

condições fisiológicas normais os efeitos nocivos das EROs são neutralizados pelo 

sistema de defesa antioxidante, que consiste de enzimas e de pequenas moléculas 

antioxidantes (LU, 2013), destacando-se as enzimas superóxido dismutase (SOD), a 

catalase (CAT), glutationa peroxidase (GPx) e glutationa S-transferase (GST) e a 

molécula antioxidante glutationa (GSH) (BRAY, 2000; CURTIN; DONOVAN; 

COTTER, 2002).  

Dentre estas, a catalase é uma enzima que catalisa a decomposição do 

peróxido de hidrogênio em oxigênio molecular e possui atividade específica elevada 

(HE et al, 2014). A caracterização biológica e bioquímica dessa enzima mostra que, 

embora tenha sequência similar em diferentes organismos, conserva uma ampla 

eficiência catalítica (CHELIKANI; FITA; LOEWEN, 2004). 

A glutationa peroxidase (GPx) é uma selenoproteína que reduz o peróxido de 

hidrogênio através da glutationa reduzida (GSH) (BRIGELIUS-FLOHÉ, 1999). A 

biossíntese de selenoproteínas depende da biodisponibilidade de selênio. Dessa 

forma, algumas selenoproteínas respondem rapidamente à deficiência de elemento 

(BRIGELIUS-FLOHÉ, 1999). 

 

1.4 Selênio 

O selênio é um micronutriente essencial que exerce papel antioxidante, 

principalmente na forma de selenoproteínas (grupo de proteínas que incorporam o 

selênio na forma do aminoácido selenocisteína) (TURANOV et al, 2011).  
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A maior parte do selênio circulante no organismo está sob a forma de 

selenoproteína P (DEAGEN et al, 1993; READ et al, 1990), enquanto o restante 

apresenta-se incorporado como selenocisteína (na GPx) ou selenometionina, ligado 

à albumina (DEAGEN et al, 1993).  

A maioria das selenoproteínas caracterizadas funcionalmente possui função 

redox, conferindo atividades catalíticas ou antioxidantes (PAPP et al, 2007), e a 

suplementação com selênio aumenta a atividade das selenoproteínas, 

possivelmente pela maior incorporação de selenocisteína (SAITO; TAKAHASHI, 

2002; BERGGREN et al, 1999).  

Entre os processos celulares que necessitam de selenoproteínas, pode-se 

citar a biossíntese de desoxirribonucleotídeos fosfatados (dNTPs) para o DNA, 

redução do peróxido de hidrogênio, regulação da sinalização redox, o transporte e 

armazenamento de selênio e metabolismo do hormônio da tireóide (PAPP et al, 

2007). 

Contempre e colaboradores (1995) demonstraram que a deficiência de 

selênio juntamente com a deficiência de iodo aumentou a necrose, induziu a fibrose 

e impediu a proliferação celular epitelial da glândula tireóide, pois a geração de 

peróxido de hidrogênio está elevada na glândula deficiente em iodo e selênio. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) e Organização para 

Alimentação e Agricultura das Nações Unidas (FAO), na maioria dos países as 

dietas usuais satisfazem as necessidades de selênio. No entanto, a deficiência 

ocorre quando o solo, e consequentemente os alimentos ali cultivados, são pobres 

nesse elemento químico (WHO, FAO, 2006). Recentemente, Alehagen e 

colaboradores (2016) realizaram um estudo com idosos de uma área rural da Suécia 

e observaram que a concentração média de selênio no soro dos idosos era baixa e 

que ocorria maior incidência de mortalidade cardiovascular no subgrupo em que a 

concentração média de selênio era inferior a 65 µg/L. O mesmo estudo também 

mostrou que uma suplementação com selênio foi cardioprotetora em pessoas com 

baixa concentração do elemento. 

O selênio pode prevenir alterações induzidas pela aflatoxina B1. Aflatoxinas 

são micotoxinas produzidas por fungos do gênero Aspergillus, e são encontrados 

principalmente em cereais. Sua ação induz lesão hepática e diminuição das enzimas 

catalase e GPx. A suplementação com selênio restaura a ação dessas enzimas e 
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aumenta a expressão de seis genes de selenoproteínas, entre elas, a GPx (SUN et 

al, 2016). 

Em exposição ao cádmio, a suplementação com selênio diminui o dano renal 

oxidativo induzido por esse metal (ABARIKWU et al, 2016). 

Poucos estudos correlacionam a atuação do selênio como agente 

antioxidante na toxicidade induzida por NPs. Ansar e colaboradores (2017) 

demonstraram que as nanopartículas de prata são capazes de diminuir a ação da 

catalase e GPx no fígado de animais tratados com essas NPs, e que o tratamento 

com selênio restaura a atividade dessas enzimas. Esse estudo sugere que o selênio 

evita a formação de radicais livres, aumentando a atividade antioxidante do tecido. 

Sendo assim, é de grande importância o estudo da ação antioxidante do 

selênio sobre a toxicidade induzida pelas TiO2 NPs. 
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6. CONCLUSÃO 

As TiO2 NPs se distribuem e acumulam em diferentes órgãos, após a 

exposição a doses relativamente baixas, como a do presente estudo. A não 

detecção do titânio no sangue dos animais sugere uma rápida meia-vida biológica 

neste compartimento, seguida de distribuição aos tecidos. 

Embora não influencie na deposição das NPs nos diferentes órgãos, o selênio 

confere efeito protetor da genotoxicidade induzida pelas TiO2 NPs nas células 

hepáticas e no tecido cerebral. 

Este é o primeiro estudo, até onde vai nosso conhecimento, que avaliou 

possíveis efeitos protetores do selênio em ratos tratados com TiO2 NPs. Dessa 

forma, novos estudos associando NPs e selênio podem ser realizados com a 

finalidade de analisar os efeitos protetores do selênio em modelo de toxicidade por 

NPs. 
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