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RESUMO 

Trabalhos experimentais demonstram o envolvimento de estresse 

oxidativo como mecanismo responsável pelas lesões cerebrais e hepáticas que 

acompanham a intoxicação pelo cloreto de metilmercúrio (CH3HgCI). A N

acetilcisteína (NAC) é capaz de ligar-se a metais e sequestrar radicais livres. O 

objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da NAC sobre os níveis de 

mercúrio (Hg) e no estresse oxidativo induzido pelo metilmercúrio. Neste 

trabalho em ratos preconizamos a exposição oral a 20 mg de CH3HgCllkg e 

intraperitoneal (ip) a 200 mg/kg de NAC, avaliados após 6, 12 e 24 horas e 

exposição oral a 0,5 mg de CH3HgCI/kg e doses de NAC (i .p.). Não houve 

aumento de T8ARS hepático e cerebral após exposição aguda e sub-crônica. 

Dos antioxidantes apenas o ácido ascórbico mostrou-se diminuído após 12 

horas da exposição. A NAC apresentou-se eficaz apenas na exposição sub

crônica com animais apresentando níveis de Hg reduzidos em fígado e 

cérebro. 



ABSTRACT 

Experimental studies show oxidative stress to cause cerebral and hepatic 

lesions after methylmercury intoxication. N-acetylcysteine (NAC) is capable of 

binding to metais and scavenges free radicais. In this study we evaluated the 

influence of NAC on the leveis of mercury (Hg) and on oxidative stress 

parameters after methylmercury chloride (CH3HgCI) exposure. A group of rats 

were treated by gavage with 20mg of CH3HgCllkg body weight (b.w.) and 

200mg/kg b.w. of NAC by intraperitoneal (ip) injection. These animais were 

killed after 6, 12 and 24hours. A second group received O,5mg of CH3HgCllkg 

b.w. by gavage during four weeks and tive doses of NAC (200mg/kg b.w. ip) in 

the last week of exposure to CH3HgCI. There was no increase in hepatic and 

cerebral TBARS after the acute and subchronic exposure. Considering 

antioxidants, only ascorbic acid was reduced in liver after 12hours. NAC was 

effective decreasing mercury leveis in brain, liver and kidney after subchronic 

exposure to CH3HgCI. 



1 

INTRODUÇÃO 

Com o crescimento da população, da industrialização, do 

desenvolvimento tecnológico, e do uso de praguicidas e fertilizantes na 

agropecuária, grande quantidades de substâncias químicas foram liberadas no 

meio ambiente, sendo necessárias medidas adequadas de controle, de modo a 

evitar situações que desequilibrem o ecossistema. A liberação indiscriminada 

de compostos químicos ao meio ambiente pode resultar na extinção de 

diversas espécies animais e vegetais ou até do próprio ser humano. Dentre 

esses compostos temos a presença dos metais. Alguns desses metais são 

essenciais aos seres vivos, enquanto outros, danosos dependendo da dose, 

tempo de exposição e da forma química que se apresentam no meio ambiente. 

A utilização do mercúrio para fins industriais e o emprego de compostos 

mercuriais na agricultura durante décadas resultaram no aumento significativo 

da contaminação ambiental, especialmente da água e dos alimentos. Outra 

razão que contribuiu para o agravamento da contaminação é a característica 

peculiar do mercúrio estar presente naturalmente no meio ambiente. 

Estimativas indicam que cerca de 10.000 toneladas de mercúrio sejam 

extraídas de minas por ano. Outras fontes importantes como a queima de 

combustíveis fósseis, e incineração de dejetos tem contribuído 

significativamente para a contaminação da atmosfera. 

No Brasil, principalmente na região amazônica, a atividade garimpeira 

sempre contribuiu maciçamente para a presença de mercúrio no meio 

ambiente, e conseqüentemente, vários casos de exposição humana 

principalmente, decorrente da alimentação, vêm sendo relatados na literatura 

ao longo dos anos. 

Vários tratamentos têm sido utilizados na intoxicação por este metal. A 

maioria deles são agentes quelantes que agem no aumento da excreção do 

metal pelo organismo. 

Nesse âmbito, a utilização da N-acetilcisteína (NAC) vem sendo avaliada 

como um possível antídoto na intoxicação por mercúrio, pois além de agir como 

agente quelante é um potente antioxidante capaz de atuar de maneira eficaz 
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em doenças ocasionadas pelo estresse oxidativo, mecanismo proposto para a 

intoxicação pelo mercúrio. 
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Equador, Peru, e no Brasil, com destaque para a região Amazônica 

(AMBIENTE BRASIL, 2004). 

A região Amazônica tem sido a grande preocupação em relação à 

contaminação por mercúrio, pois após a descoberta do ouro na região, 

milhares de pessoas vêm participando das atividades garimpeiras para a 

extração do ouro (MALM et aI. , 1995; MALM, 1998). 

Desde a década de 70, várias técnicas de extração de ouro têm sido 

desenvolvidas na bacia amazônica, dentre elas a amalgamação. No processo 

de amalgamação, o mercúrio tem a finalidade de aperfeiçoar o processo de 

extração do ouro (EYSINK, PÁDUA & MARTINS, 1988). Este processo inicia

se pela prévia concentração do sedimento fluvial, por processos gravimétricos. 

Grandes quantidades de mercúrio metálico são misturadas às partículas de 

ouro contidas no sedimento pré-concentrado, formando um amálgama ouro

mercúrio, que depois é aquecido para a eliminação do mercúrio por 

volatilização (EYSINK, PÁDUA & MARTINS, 1988; LACERDA & MENESES, 

1995). Conseqüentemente, grandes quantidades de mercúrio são liberadas 

diretamente para a atmosfera durante o processo de volatilização (MALM, et aI. 

1995). 

Associado às atividades de mineração, o tradicional ciclo de corte e 

queima na agricultura também tem contribuído para a liberação do mercúrio no 

meio ambiente e a erosão decorrente do desmatamento facilita o transporte do 

mercúrio depositado há milhões de anos no solo para o leito fluvial. Estudo 

realizado em 1993 na bacia do Tapajós comprovou que somente 3% do 

mercúrio presente nos ecossistemas aquáticos distantes 50 km de uma região 

de garimpo, podem ser atribuídos a essa atividade garimpeira, ou seja, o 

restante de mercúrio presente seria decorrente da sua presença natural no 

meio ambiente (FUJIYOSHI, 2004). 

Isto torna o mercúrio, naturalmente presente no meio ambiente, 

disponível ao processo de metilação pelos organismos aquáticos 

transformando-o em metilmercúrio (GOCHFELD, 2003). 

O processo de metilação ocorre principalmente nos sedimentos 

aquáticos. A metilação do mercúrio inorgânico envolve a ação de 

microorganismos. O metilmercúrio formado representa um sério risco ambiental 
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visto que esse se acumula na cadeia alimentar por um fenômeno chamado de 

biomagnificação, isto é, a concentração do metal aumenta à medida que ele 

avança nos níveis tróficos. Portanto, por ter a capacidade de permanecer por 

longos períodos nos tecidos dos organismos, este elemento pode ser 

encontrado nos peixes predadores da cadeia alimentar em concentrações 

elevadas, e conseqüentemente, presente na dieta alimentar dos humanos 

(WHO, 1990; MOTIET et aI., 1997). 

A emissão de mercúrio associada à atividade humana representa um 

risco elevado para o ecossistema como também para a saúde do ser humano. 

Lacerda e Marin (1997) estimaram, no Brasil, a proporção de mercúrio 

liberada na atmosfera, utilizando parâmetros de consumo e de produção para 

cada setor e tecnologias empregadas no país. A emissão atmosférica total de 

mercúrio obtida foi de 116 toneladas por ano. As indústrias de cloro-soda 

contribuem com 12 toneladas por ano, representando 10,1% do total, embora 

se apresentem como a mais importante fonte de contaminação ambiental e 

ocupacional no Brasil. As indústrias de tintas, as eletroeletrônicas e a produção 

de energia a partir do petróleo correspondem a menos de 0,5% do total. As 

minas de ouro representam a maior fonte de contaminação da atmosfera por 

mercúrio, com emissões de 77,9 toneladas, o que representa 67,3% do total de 

emissões. 

1.2 Incidentes relacionados com a exposição humana ao mercúrio 

Episódios com características epidêmicas foram documentados no 

Japão, onde o metilmercúrio bioacumulado no ecossistema foi o agente 

causador de centenas de intoxicações. 

Um desses incidentes ocorreu no início da década de 50, na baia de 

Minamata. A produção de acetaldeído pela indústria química Chisso 

Corporação utilizava o mercúrio como catalisador no processo de produção. 

Durante o processo parte do mercúrio era convertido a metilmercúrio. Esse 

metilmercúrio e o mercúrio inorgânico eram despejados na baía de Minamata 

juntamente a outros subprodutos, contaminando a água e, conseqüentemente 
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os organismos do ecossistema (NEWBERNE, 1974; FUTATSUKA et ai., 2000). 

Milhares de pessoas foram intoxicadas e muitas chegaram ao óbito. A 

concentração média de mercúrio nos peixes coletados na baía de Minamata 

durante o incidente foi de 11 mg/kg (OPS, 1978), valor este superior ao 

estabelecido pela FAOIWHO de 5 flg/kg em alimentos (WHO, 1976). 

Em meados de 1970, vinte anos após o incidente, os casos de 

intoxicação por metilmercúrio pela ingestão de peixes da baia de Minamata 

ainda são continuamente relatados (HARADA, 1995). 

Um segundo incidente aconteceu na província de Niigata, no rio Agano 

(1964-1965). A intoxicação humana ocorreu novamente pelo consumo de 

peixes e mariscos contaminados por metilmercúrio produzido, como 

subproduto, na manufatura de acetaldeído pela indústria Showa Denko onde 

mais de 500 casos de intoxicação foram identificados até 1974 (OPS, 1978). 

A maior ocorrência de intoxicações com características epidêmicas 

ocorreu no Iraque, em 1971-1972, onde sementes de trigo tratadas com 

compostos organomercuriais foram distribuídas à população como parte de 

programa agrícola nacional, e utilizadas indevidamente como alimento. Até 

março de 1972 haviam sido oficializados 6.530 admissões hospitalares, com 

459 mortes (AL-DAMLUJI, 1976). 

1.3 Exposição Ocupacional 

A avaliação da exposição humana ao mercúrio e seus compostos são 

feitos usualmente por monitoração biológica. Dentre os compostos mercuriais, 

devemos ressaltar o mercúrio elementar, por estar presente constantemente no 

ambiente de trabalho. A medida da concentração de mercúrio no ambiente de 

trabalho tem sido usada para avaliar a exposição humana ocupacional. A 

exposição ocupacional em certas indústrias como manufatura de cloro-soda e 

de lâmpadas fluorescentes tem sido constantemente descrita na literatura. 

Frumkin et ai. (2001) demonstraram que operários de uma indústria de 

cloro-soda no estado da Geórgia, expostos por mais de 25 anos ao mercúrio, 
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apresentaram problemas neurológicos quando comparado com um grupo não

exposto. 

Moreira em uma revisão de 1996 relata que uma indústria de cloro-soda 

no Rio de Janeiro liberava para o meio ambiente aproximadamente 350 kg de 

mercúriol mês. O consumo de mercúrio era de 400g de mercúrio por tonelada 

de cloro produzido. Dos 400 operários atuantes na indústria, 200 trabalhavam 

no setor de eletrólise, isto é, foram expostos diretamente ao mercúrio durante a 

produção de cloro. 

Zavariz & Glina (1992) avaliaram trabalhadores de uma indústria de 

lâmpadas elétricas no estado de São Paulo. Foram investigados 71 

trabalhadores, dos quais 61 apresentavam sintomas de intoxicação crônica por 

mercúrio. O tempo de exposição dos trabalhadores estudados variou de 4 

meses a 30 anos. 

1.4 Exposição Ambiental 

Embora o uso industrial do mercúrio tenha sofrido reduções, 

recentemente, devido a um controle mais efetivo, altas concentrações ainda 

podem estar presentes nos sedimentos associados à aplicação industrial deste 

metal. 

São vários os estudos descritos na literatura científica relacionados a 

presença de mercúrio no meio ambiente decorrente da liberação deste metal 

pelas indústrias. 

No Brasil podemos citar alguns desses estudos, como por exemplo, a 

presença de mercúrio nas águas da Baía de São Vicente, no litoral do estado 

de São Paulo. Quantidades elevadas de efluentes químicos do pólo industrial 

de Cubatão foram lançadas na baía. Os valores encontrados em amostras de 

água foram de 1,66 a 2,14 J.lg de Hg/l. Cerca de 10% dos peixes analisados 

apresentaram níveis de 170 a 860 J.lg de Hg/kg (FERREIRA et aI., 1979), 

valores superiores aos recomendados pela Legislação Brasileira que 

estabelece, respectivamente para água e alimentos, 1 J.l9/L e 5 J.lg/kg (BRASIL, 

1975; BRASIL, 1990). 
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Em um estudo mais recente avaliando amostras de sedimentos do 

mangue de Cubatão no estado de São Paulo, constatou-se a presença de Hg 

em concentrações de até 0,06 rng/L, índice superior adotado pela CETESB 

. (Companhia de Tecnologia em Saneamento Ambiental de São Paulo) de 0,05 

mg/L. A área estudada se encontrava próxima a uma indústria de cloro-soda, 

provavelmente responsável pela contaminação da área em questão (FERRER, 

2001). 

A característica do mercúrio de permanecer por anos no ecossistema 

sem perder sua toxicidade, representa um grande risco para espécies vegetal e 

animal, como também para o homem. Um trabalho realizado por Meyer et aI. 

(1998) após dois anos que uma indústria de cloro-soda havia lançado grandes 

quantidade de mercúrio para o rio Botafogo (principal tributário do canal de 

Santa Cruz localizado ao norte de Recife), constataram a presença de mercúrio 

em vários locais situados ao longo do canal de Santa Cruz no período de 1993 

a 1994, comprovando a sua característica de permanecer por longos períodos 

no meio ambiente. As avaliações foram realizadas com um bioindicador 

específico para mercúrio, constatando-se que o mercúrio apresentava-se 

distribuído de forma relativamente uniforme. 

1.5 Exposição humana ao mercúrio na região Amazônica 

A região Amazônica é a grande preocupaçao em relação à 

contaminação mercurial, pois após a descoberta do ouro na região, milhares de 

pessoas vêm participando da atividade de mineração de ouro (PALHETA & 

TAYLOR, 1995). A contaminação mercurial dos rios e lagos decorrentes das 

atividades garimpeiras de ouro, com conseqüente contaminação dos peixes e 

humanos tem sido caracterizada nesta região (KEHRIG et aI., 1998; MALM et 

aI. 1995; AKAGI et aI., 1995; MALM, 1998;). 

Pinheiro et aI. (2000) demonstraram elevada concentração de mercúrio 

total em amostras de cabelos de comunidades ribeirinhas e de pescadores da 

Região do rio Tapajós. A concentração variou de 5,3 a 71,2 l-l9/g, valor superior 

ao estabelecido pela OMS que é de 6 Jl9/g, provavelmente a elevada 
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concentração de mercúrio nessas amostras, seja decorrente da ingestão de 

peixes contaminados (WHO, 1991). 

1.6 Efeitos tóxicos do metilmercúrio 

Dentre os compostos de mercúrio orgânico, o metilmercúrio é o mais 

tóxico, e é responsável pelos danos mais importantes à saúde observados em 

humanos. Isto se deve, provavelmente, à sua lenta eliminação (WHO, 1990). 

O sistema nervoso central (SNC) é o alvo principal do metilmercúrio. O 

mecanismo de seletividade pelo SNC ainda é desconhecido. A intoxicação por 

metilmercúrio se caracteriza por ataxia, disartria, parestesia, constrição do 

campo visual e perda da audição. Em exposições mais severas, pode ocorrer 

cegueira, coma e morte (CLARKSON, 1997). 

O homem e outros mamíferos são particularmente sensíveis ao 

metilmercúrio durante o período de vida fetal e neonatal. O metilmercúrio 

atravessa a barreira placentária e também é excretado no leite, resultando na 

exposição do feto e de neonatos durante o período de lactação (AMIN-ZAKI et 

aI. , 1981; NORDENHÃLL et aI., 1998). Os principais sintomas de exposição 

humana fetal caracterizam-se principalmente por retardo metal, ataxia, 

comprometimento do sistema neuromotor, cegueira ou podendo ocorrer morte 

em exposições mais severas (MOTIET et aI., 1997). 

Em animais de experimentação, o metilmercúrio demonstrou induzir 

efeitos embriotóxicos e teratogênicos (ORNAGHI et aI. , 1993). 

Em ratos, a dose letal 50% (DL50) oral de cloreto de metilmercúrio foi de 

30mg/kg (LlN et aI., 1975). 

1.7Toxicocinética do metilmercúrio 

O metilmercúrio presente na dieta alimentar é rapidamente absorvido 

pelo trato gastrintestinal. A distribuição leva cerca de cinco dias para atingir o 

equilíbrio em todos os tecidos do organismo. Uma vez presente na corrente 
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sanguínea, o metilmercúrio se liga a cisteína formando um complexo que utiliza 

um transportador para poder atravessar a barreira hemato-encefálica e níveis 

. máximos no cérebro são atingidos após 5-6 dias da exposição. Neste período o 

cérebro contém aproximadamente 6% da dose ingerida, e este valor 

corresponde a 10% da carga corpórea (MOTTET et aI., 1997; GOCHFELD, 

2003). 

Parte do metilmercúrio que é absorvido é demetilado a mercúrio 

inorgânico. Provavelmente a maior parte da demetilação ocorra no fígado, com 

conseqüente acúmulo de mercúrio inorgânico no rim em animais de 

experimentação (PLANAS-BOHNE, 1981). 

A demetilação é o passo essencial para o processo de excreção. 

Praticamente uma grande parte do mercúrio presente nas fezes está na forma 

inorgânica. O processo de excreção por esta via inicia-se com a secreção biliar 

de ambas as formas, metilmercúrio e mercúrio inorgânico, complexadas 

principalmente a glutationa e a outros peptídeos sulfidrílicos. O mercúrio 

inorgânico é pouco absorvido pelas paredes intestinais; e a maior parte, em 

torno de 90% do mercúrio inorgânico, é secretada pela bile, passando 

diretamente às fezes. O metilmercúrio secretado pela bile é em grande parte 

reabsorvido para a corrente sanguínea. Esse ciclo secreção-reabsorção 

constitui o ciclo entero-hepático, que continuamente está suprindo o conteúdo 

intestinal de metilmercúrio. A microflora intestinal atua sobre ele convertendo-o 

em mercúrio inorgânico que poderá ser complexado a grupos sulfidrilas e 

excretado pelas fezes (WHO, 1990; MOTTET et aI., 1997; CLARKSON, 1997). 

O fator importante para a alta toxicidade do metilmercúrio é a sua 

elevada meia-vida biológica. O metilmercúrio permanece aproximadamente 70 

dias no organismo humano, caracterizando sua bioacumulação (WHO, 1990). 

O metilmercúrio dependendo da dose e do tempo de exposição pode afetar 

vários órgãos de espécies animais. Independentemente da espécie animal, o 

sistema nervoso é o principal órgão afetado. 
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1.8 Mecanismo da ação tóxica 

o metilmercúrio pode causar danos bioquímicos em tecidos e genes por 

diversos mecanismos, como a interrupção na homeostasia do cálcio 

intracelular (MARTY & ATCHISON, 1997; MARTY & ATCHISON, 1998), 

inibição da síntese protéica sobre as células nervosas definidas como alvo 

(SARAFIAN &VERITY, 1985), interferência na homeostase de glutamato, e 

conseqüentemente um excesso na concentração de glutamato prejudicial aos 

neurônios (ALLEN et ai., 2002), interferência na integridade e função dos 

microtúbulos do sistema nervoso (CASTOLDI et ai., 2001), diminuição dos 

níveis de ATP celular pela interrupção da atividade mitocondrial (SARAFIAN & 

VERITY, 1985) e a formação de espécies reativas de oxigênio iniciadores do 

processo de peroxidação de lipídios (SARAFIAN, 1999). 

1.9 Estresse oxidativo e mercúrio 

Com relação ao local de ação tóxica dos compostos organomercuriais, o 

rim (GIRARDI & ELIAS, 1991) e o cérebro (CASTOLDI et ai., 2001) são os 

principais órgãos-alvo, provavelmente pelo acúmulo do metal nestes órgãos. 

Dependendo da concentração do mercúrio presente no tecido animal, este 

pode agir desnaturando proteínas, inativando enzimas, alterando a atividade 

celular, modificando as membranas celulares com prejuízo de suas funções e 

causando a morte celular (SALGADO, 2003). 

Umas das hipóteses com relação à patogênese da intoxicação pelo 

metilmercúrio é o envolvimento de radicais livres promovendo estresse 

oxidativo (LEBEL et ai., 1990; SARAFIAN & VERITY, 1991). 

O estresse oxidativo ocorre em situações em que há desequilíbrio entre 

a concentração de pró-oxidantes e de antioxidantes, com o predomínio dos 

pró-oxidantes (SIES, 1999). Os radicais livres têm sido associados a diversas 

doenças, indicando que estes nem sempre possuem um papel etiológico 

primário na maioria dos estados patológicos, podendo participar diretamente 
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dos mecanismos que determinam à continuidade e complicações presentes 

nestes processos. 

Radical livre é qualquer espécie química capaz de existir 

independentemente, que contenha um ou mais elétrons não pareados 

ocupando orbitais atômicos ou moleculares. Em geral estas espécies são 

estáveis, possuem uma meia-vida muito curta e reagem com diversos 

compostos e alvos celulares (ABDALLA, 2003; HALLlWELL & GUTTERIDGE, 

1999). As espécies reativas de oxigênio (EROS) incluem moléculas 

inorgânicas como oxigênio singlete COz), radical ânion superóxido (0-2-), 

peróxido de hidrogênio (H202), radical hidroxila (HO·) e moléculas orgânicas 

como os radicais peroxil e alcoxil (HALLlWELL & GUTTERIDGE, 1999). 

como: 

São vários os mecanismos de formação de EROS e radicais livres 

a) A ativação metabólica de xenobióticos originando produtos 

intermediários altamente reativos levando a lesão de biomoléculas; 

b) Atividade de enzimas como a xantina-oxidase, NADPH oxidase e 

diversas flavinas desidrogenases capazes de gerar radical 0-2·; 

c) Aumento da velocidade da cadeia transportadora de elétrons 

mitocondrial e microssomallevando a formação de radical 0-2·; 

d) Enzimas como ácido L-amino oxidase e monoamino-oxidase que têm 

a capacidade de produzir diretamente H20 2; 

e) E os metais de transição que possuem papel essencial na reação de 

Fenton, decompondo o H202 em radical hidroxila, este extremamente 

reativo agindo inespecíficamente com diversos alvos celulares, podendo 

lesar DNA, proteínas, açucares e lipídeos (ROBBINS, 1999). 

Uma variedade de substâncias atua como agentes antioxidantes 

impedindo a geração de EROS ou seqüestrando-os interferindo na interação 

destes com os alvos celulares. Dentre eles, podemos citar a catalase (CAn, a 

superóxido dismutase (SOD), glutationa peroxidase (GPx) e os antioxidantes 

não enzimáticos como a-tocoferol, ácido ascórbico (HALLlWELL & 

GUTTERIDGE, 1999). 

Dentre as ações promovidas por radicais livres que podem atuar sobre 

biomoléculas, a peroxidação de lipídios de membranas celulares é um dos 
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processos mais freqüentes, em que os ácidos graxos poliinsaturados 

constituintes dos fosfolipídios de membranas são peroxidados. Neste processo 

ocorre a quebra dos ácidos graxos originando aldeídos, peróxidos e compostos 

carbonílicos (COMPORTI, 1985; HALlIWELL & GUTTERIOGE, 1999). 

Vários trabalhos na literatura têm sido descritos demonstrando o 

desenvolvimento do estresse oxidativo pelo mercúrio, quer inorgânico quer 

orgânico (YONAHA et aI., 1983; YEE & CHOI, 1994; YEE & CHOI, 1996). 

O tratamento com cloreto de metilmercúrio (CH3HgCI) na dose de 10 

mg/kg por via intraperitoneal durante 7 dias em ratos, resultou em um aumento 

da produção de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) 

originadas da reação entre o ácido tiobarbitúrico e os compostos aldeídos 

formados durante a oxidação de ácidos graxos poliinsaturados, sendo mais 

importante e conhecido o malonildialdeído (JANERO, 1990). Foi observada 

também uma diminuição da atividade da SOO em fígado e rim de ratos 

(YONAHA et aI., 1983). 

Lebel et aI. (1992) demonstraram que o ferro desempenha um papel 

fundamental na neurotoxicidade por metilmercúrio. A formação de espécies 

reativas de oxigênio foi baseada na velocidade de formação de compostos 

fluorescentes. Um aumento significativo de espécies reativas de oxigênio foi 

observado em cérebro de ratos após 7 dias de uma única injeção de CH3HgCI 

na dose de 5mg/kg por via intraperitoneal. O pré-tratamento com um agente 

quelante, a desferroxamina, preveniu completamente a formação destes 

compostos fluorescentes, sugerindo então, que a lesão oxidativa ocasionada 

por CH3HgCI possa ser mediada por ferro. 

Um dos fatores proeminentes da intoxicação do metilmercúrio em 

animais de experimentação é a redução acentuada de glutationa em fígado e 

cérebro (YASUTAKE & HIRAYAMA, 1994; VIJAYALAKSHMI E SOOO, 1994). 

Yasutake & Hirayama (1994) demonstraram que camundongos fêmeas 

C57BL que receberam 160 Ilmollkg de CH3HgCI por via oral apresentaram 

após 24 horas níveis de glutationa total no fígado inferiores ao grupo controle. 

Para avaliar o metabolismo de glutationa e a lipoperoxidação em 

cérebro, fígado, rim e medula espinhal de camundongos, Vijayalakshmi e Sood 

(1994) utilizaram dose de 1mg/kg de CH3HgCI durante 7 dias e agentes 
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terapêuticos com capacidade de restaurar os níveis de glutationa. Os 

resultados observados pelos autores foram a diminuição dos níveis de 

glutationa reduzida e oxidada em todos os órgãos. Com relação às atividades 

enzimáticas de glutationa redutase (GR) e GPx, a primeira foi inibida 

significativamente no cérebro e medula espinhal e a segunda foi 

significativamente inibida na medula espinhal, rim e fígado. Os indicadores de 

lipoperoxidação foram aumentados no cérebro e se apresentaram 

insignificantes nos rins e no fígado. Os autores concluíram que os parâmetros 

avaliados não foram correlacionados entre si. 

Outros estudos utilizando frações celulares de cérebro de camundongos 

demonstraram o desenvolvimento de estresse oxidativo nos animais tratados 

com CH3HgCI (YEE & CHOI, 1994). Estes autores observaram um aumento na 

produção de radical 0-2- e H202 após 3, 7 e 14 dias com dose de 2,5mg/kg de 

CH3HgCI administrado por via intraperitoneal. 

Posteriormente, em 1996, Yee & Choi demonstraram que a cadeia 

transportadora de elétrons mitocôndrial além de ser o alvo direto da toxicidade 

do metilmercúrio, é um provável sítio de aumento de geração de espécies 

reativas de oxigênio com aumento da produção de 0-2- e H202 após 

estimulação do complexo 111 da cadeia respiratória. Este aumento foi associado 

à elevada formação de TBARS e diminuição de glutationa em mitôncodria 

isoladas de cérebro de ratos após 2,5h do tratamento com 10 mg/kg CH3HgCI 

por via intraperitoneal. Os autores sugeriram que o metilmercúrio interfere 

especificamente no complexo 111 da cadeia respiratória local este responsável 

pelo aumento de produção de EROS e conseqüente do estresse oxidativo. 

Trabalhos com cloreto mercúrico (HgCh) em animais de experimentação 

têm demonstrado o envolvimento de estresse oxidativo (GIRARDI & ELIAS, 

1991; LUND eta/., 1993; HUSSAIN eta/., 1997). 

Girardi e Elias (1991) demonstraram que após 5 horas da administração 

subcutânea de HgCI2 (5mg/kg) em ratos, os níveis de TBARS em fígado e rim 

apresentaram-se elevados em relação aos animais controles. 

Lund et alo (1993) relataram que a administração de 1,5 ou 2,25mg Ikg 

de HgCh em ratos resultou em um aumento da formação de peróxido de 
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hidrogênio e nos níveis de TBARS em mitocôndria de rim. Alterações na 

homeostasia do cálcio mitocondrial também foram observadas. 

Hussain et aI. (1997) estudaram a capacidade do HgCb de alterar a 

atividade antioxidante de enzimas em diferentes regiões do cérebro. Ratos 

receberam por via intraperitoneal 1, 2 e 4 mg/kg de HgCI2 durante 7 dias e 

regiões do córtex cerebral, cerebelo e massa cinzenta foram retirados dos 

animais e as atividades da SOO e GPx foram avaliadas. Esses autores 

observaram uma significativa redução na atividade da SOO e na atividade da 

GPx apenas na região do cerebelo. 

A alta afinidade do metilmercúrio por grupamentos sulfidrilas faz da 

glutationa a principal defesa celular contra os compostos mercuriais. A 

glutationa é o principal antioxidante endógeno do organismo. É um tripeptídeo 

composto por glutamato, cisteína e glicina presente em concentrações até 12 

mM em células de mamíferos, existindo nas formas de reduzida e oxidada. A 

glutationa desempenha também papel importante nas reações de detoxicação 

de agentes químicos, incluindo metais pesados. A glutationa (GSH) é 

conhecida por ser um seqüestrador de radical hidroxila e de oxigênio singlete. 

É também cofator de várias enzimas, como GPx e a glutationa S-transferase. O 

fígado é o órgão que apresenta o maior conteúdo de glutationa (KAPLOWITZ 

et aI., 1985; VIJAYALAKSHMI & SOOO, 1994). 

O fígado é o órgão mais susceptível a lesão por agentes químicos e é o 

local mais freqüente de ação tóxica de xenobióticos. Isto é uma conseqüência 

de seu papel central na biotransformação de xenobióticos. Devido à sua 

posição anatômica, como primeiro local de interação com substâncias 

exógenas ele é normalmente submetido a concentrações mais elevadas das 

substâncias do que o sangue e outros órgãos, fator que, juntamente com a 

importância que assumem os mecanismos de biotransformação, pode explicar, 

em parte, o desenvolvimento de lesões após exposição a vários agentes 

tóxicos. Se de um lado, as reações de biotransformação são necessárias para 

detoxificar agentes potencialmente tóxicos, por outro, podem ocasionar 

transformações de substâncias estáveis e pouco tóxicas em metabólitos mais 

ativos do ponto de vista tóxico (TORRIELI, 1978). 
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A alteração que o metilmercúrio pode ocasionar no metabolismo de 

glutationa é de extrema importância para entendermos o seu mecanismo de 

ação tóxica. Especialmente no fígado, o aumento da síntese de glutationa pode 

provavelmente ajudar na proteção do órgão contra a toxicidade do 

metilmercúrio. 

1.10 Uso de agentes terapêuticos na intoxicação por mercúrio 

Embora muitos agentes quelantes tenham sido utilizados para prevenir 

ou amenizar a toxicidade do metilmercúrio acelerando a eliminação do metal 

pelo organismo, nenhum agente tem sido realmente eficaz no uso da 

intoxicação do metilmercúrio. Agentes como o ácido meso-2,3-

dimercaptosuccinico (DMSA) e ácido 2,3 dimercapto-1-propanosulfônico 

(DMPS) têm demonstrado eficiência na excreção e prevenção da toxicidade do 

metilmercúrio em animais de experimentação (AASETH, 1976; PINGREE et ai., 

2001). 

A N-acetilcisteína (NAC) tem sido usada clinicamente desde meados de 

1950. Historicamente, a NAC foi introduzida no tratamento de doenças 

congestivas e obstrutivas do pulmão, principalmente aquelas associadas com a 

hipersecreção de muco, como por exemplo, bronquite crônica e fibrose cística 

(COTGRAVE, 1997). A NAC tem sido utilizada como antídoto contra 

xenobióticos que induzem hepatotoxicidade por mecanismos associados à 

depleção de glutationa, como o paracetamol (HOLDINESS, 1991). 

A NAC é um derivado n-acetilado da cisteína que contém um 

grupamento sulfidrila. Devido a sua propriedade nucleofílica, a NAC é capaz de 

reduzir ou conjugar-se diretamente com radicais livres ou inativar substâncias 

eletrofílicas (GÜRER et ai., 1998). A NAC vem sendo utilizada como agente 

terapêutico no tratamento do câncer, no tratamento da AIDS, intoxicação por 

metais e outras doenças caracterizadas pela ação dos radicais livres (KELLY, 

1998). A NAC vem sendo empregada no tratamento das intoxicações por 

tetracloreto de carbono, clorofórmio, dicloropropano e outros compostos 

(FLANAGAN & MEREDITH, 1991). 



17 

Acredita-se que sua ação antioxidante seja função do fornecimento 

indireto de substrato para síntese de glutationa, fazendo com que sejam 

mantidos os níveis intracelulares de glutationa, e atuando também no 

seqüestro de radicais livres (GÜRER et aI., 1998; ARUOMA et aI., 1989). 

O uso da NAC tem sido proposto para o tratamento da intoxicação por 

chumbo e por outros metais (ERCAL et ai, 1996; SHAIKH et ai, 1999). 

Na intoxicação por chumbo a NAC vem sendo utilizada em combinação 

com agentes quelantes visando uma melhor eficácia participando na remoção 

do chumbo do organismo e na reversão dos parâmetros indicativos de estresse 

oxidativo causados por este metal (ERCAL et aI., 1996). 

A NAC tem sido proposta como antídoto na intoxicação por CH3HgCI em 

animais de experimentação. Após 5 dias de administração por via 

intraperitoneal de 25f..tmol/kg de CH3HgCI a camundongos machos e fêmeas e 

NAC na dose de 10mg/mL administrado por via oral 48 horas antes da 

intoxicação por metilmercúrio os animais foram mortos e o fígado, cérebro e rim 

foram avaliados quanto a determinação de metilrnercúrio e os resultados 

mostraram que a NAC foi eficaz em mobilizar o metilmercúrio de todos os 

órgãos. Os níveis de glutationa determinados nos mesmos tecidos dos animais 

tratados não foram alterados com relação aos animais controles (BALLA TORI 

et aI., 1998). Os autores sugerem a necessidade de estudos com NAC após 

exposição crônica ao metilmercúrio, para verificar a eficácia da NAC em 

reverter à intoxicação por este metal. 
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2. OBJETIVO 

Avaliar o desenvolvimento de estresse oxidativo hepático e cerebral na 

exposição ao cloreto de metilmercúrio. 

Avaliar os níveis de mercúrio de ratos expostos por via oral ao cloreto de 

metilmercúrio e a modulação pela N-acetilcisteina. 

Avaliar os níveis de outros metais, como manganês, cobre, zinco e 

selênio em amostras biológicas de ratos após exposição ao cloreto de 

metilmercúrio. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Equipamentos 

Foi utilizado um homogeneizador tipo Potter-Elvehjem modelo MA099 

Marconi para o preparo das amostras biológicas, centrífuga refrigerada modelo 

CR20B2 Hitachi e ultracentrífuga refrigerada modelo 70PT Hitachi para a 

separação das frações celulares, espectrofotômetro UVNIS modelo U3210 

Hitachi para determinação da atividade enzimática (glutationa peroxidase e 

redutase), espectrofotômetro UVNIS modelo MF200 Incibrás para 

determinação da concentração proteica das frações celulares, agitador orbital 

modelo G76 New Brunswick para os ensaios de lipoperoxidação, sistema de 

cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) com detector eletroquímico para 

a determinação da concentração de a-to cofe rol , CLAE com detector 

espectrofotométrico para determinação da concentração de ácido ascórbico e 

glutationa reduzida e espectrômetro de massa acoplado a uma fonte de plasma 

de argônio induzido (ICP-MS) para determinação da concentração de metais. 

3.2 Reagentes 

Cloreto de metilmercúrio (CH3HgCI) de procedência Aldrich Chemical 

Company (Milwaukee, EUA) e N-acetilcisteína (NAC) de procedência ICN 

Biomedicals Inc. (Ohio, EUA), solução-padrão multi-elementar de metais 

(Ontário, Canadá), material de referência NIST 1640 sendo amostra de água 

natural do National Institute of Standard and Technology (MO, EUA) e os 

demais reagentes de procedência Sigma Chemical Company (MO, EUA) e 

Merck (Oarmstadt, Alemanha). 

3.3 Tratamento dos Animais 

Ratos machos adultos, da linhagem Wistar, com peso aproximado de 

200g (Medlab - Fazenda Bem-Te-Vi) foram aclimatados às condições do 

laboratório durante a semana anterior ao início do tratamento. 

A solução de 100 mg/mL de NAC foi preparada em água deionizada e o 

pH foi ajustado para 6-7, com adição de uma solução de 5M NaOH, a dose 
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utilizada foi de 200 mg/kg por via intraperitoneal tanto para a exposição aguda 

como para sub-crônica. 

A solução de cloreto de metilmercúrio foi preparada em glicerol. As 

doses utilizadas foram de 20 mg/kg e de 0,5 mg/kg por via oral para a 

exposição aguda e sub-crônica, respectivamente. 



3.3.1 Exposição aguda: 

Tempo de exposição: 6,12 e 24 horas 

Desenho Experimental: 

Controle (glicerol) 
Via oral 

N° animais: 5 

CH3HgCI - 20mg/kg 
Via oral 

N° animais: 5 

CH3HgCI -20mg/kg - oral 
+ 

NAC - 200mg/kg - i.p. 
N° animais: 5 

NAC - 200mg/kg 
Via i.p. 

N° animais: 5 
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Os animais foram divididos em 4 grupos de 5 animais: Controle, 
11 

CH3HgCI, CH3HgCI + NAC e NAC para cada tempo de exposição (6, 12 e 24 

horas). 

A NAC foi administrada por via intraperitoneal imediatamente após a 

administração oral do cloreto de metilmercúrio. Os animais do grupo controle 

receberam quantidades isovolumétricas de glicerol. Após 6, 12 e 24 horas, os 

animais foram mortos por decapitação. 



3.3.2 Exposição sub-crônica: 

Tempo de exposição: 4 semanas 

Desenho Experimental: 

Controle (glicerol) 
Via oral 

N° animais: 5 

CH3HgCI - O,Smg/kg 
Via oral 

N° animais: 5 
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NAC - 200mg/kg 
Via i.p. 

CH3HgCI - O,Smg/kg - oral 
+ 

NAC - 200mg/kg - i.p. 
N° animais: 5 

N° animais: 5 

Os animais foram divididos em 4 grupos de 5 animais: Controle, 

CH3HgCI, CH3HgCI + NAC e NAC e submetidos a tratamento com CH3HgCI na 

dose de 0,5mg/kg por via oral administrado 5 vezes por semana, durante 4 

semanas, e a NAC na dose de 200 mg/kg por via intraperitoneal administrada 5 

vezes somente na quarta semana. Os animais do grupo controle receberam 

quantidades isovolumétricas de glicerol. Ao final da quarta semana, os animais 

foram mortos por decapitação. 
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3.4 Separação do fígado e cérebro 

Os animais foram mortos por decapitação e imediatamente foram 

retirados fragmentos do fígado e do cérebro para a determinação da 

concentração de a-tocoferol, ácido ascórbico, glutationa reduzida e 

concentração de metais. O restante do fígado e cérebro foram perfundidos com 

solução de NaCI 0,9% para a quantificação da atividade enzimática e da 

lipoperoxidação. 

3.5 Preparo do homogeneizado de fígado e cérebro 

O fígado perfundido foi retirado do animal, pesado e, em solução salina 

0,9% reduzido a pequenos fragmentos com auxílio da tesoura. Os fragmentos 

foram então homogeneizados em homogeneizador tipo Potter-Elvehjem, com 

um volume de tampão fosfato de potássio 0,1 M pH 7,0 igual a três vezes o 

valor absoluto da massa da amostra. O homogeneizado foi centrifugado a 

1.010 x g por 20 minutos à temperatura de 4°C e o sobrenadante empregado 

na avaliação da lipoperoxidação. Parte do sobrenadante do homogeneizado do 

fígado foi centrifugado a 11.200 x g por 20 minutos a 4°C. O novo 

sobrenadante obtido foi novamente centrifugado em ultracentrífuga a 105.000g 

por 60 minutos a 4°C, obtendo-se a fração citosólica para a determinação da 

atividade enzimática da glutationa peroxidase e redutase. 

O mesmo procedimento foi realizado na execução do homogeneizado de 

cérebro, alterando o volume de tampão fosfato de potássio 0,1M pH 7,0 para 

quatro vezes o valor absoluto da massa da amostra. O homogeneizado foi 

centrifugado a 1.010 x g por 15 minutos a 4°C. O sobrenadante obtido foi 

empregado para a avaliação da lipoperoxidação. Parte do sobrenadante foi 

novamente centrifugado a 11.000 x g por 15 minutos a 4°C, empregando-se o 

novo sobrenadante para determinação da atividade enzimática da glutationa 

peroxidase e glutationa redutase. 
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3.6 Medida da lipoperoxidação através da produção de substâncias 

reativas ao ácido tio barbitúrico (TBARS) 

Esta técnica determina colori metricamente o produto de reação entre o 

ácido tiobarbitúrico e o malonildialdeído produzido durante a quebra de lipídios 

peroxidados (BERNHEIM et aI., 1948; JUNQUEIRA et aI., 1986). 

O sobrenadante do homogeneizado de fígado obtido após c. entrifugação 
~f5 ?,S 

a 1.010 x g a 4°C por 20 minutos foi diluído na proporção $: ~ em tampão 

fosfato de potássio 0,1 M pH 7,0. Foi retirado 1,0 mL desta diluição e 

adicionado a 1,0 mL de TCA 5% e 2 mL de água deionizada (tempo zero). O 

restante da diluição foi incubado por 2 horas sob agitação a 37°C em agitador 

orbital. Ao final de duas horas 1,0 mL do incubado foi retirado e adicionado a 

1,0 mL de TCA 5% e 2 mL de água deionizada. 

O sobrenadante do homogeneizado de cérebro obtido após 

centrifugação a 1.010 x g a 4°C por 15 minutos foi diluído na proporção de 1,0: 

3,0 em tampão fosfato de potássio O,1M pH 7,0. Foi retirado 1,0 mL desta 

diluição e adicionado a 1,0 mL de TCA 5% (tempo zero). O restante da diluição 

(3,0 mL) foi incubado por 1 hora sob agitação a 37°C em agitador orbital. Ao 

final de uma hora foi retirado 1,0 mL do incubado e adicionado a 1,0 mL de 

TCA5%. 

Após centrifugação a 1.010g por 20 minutos para o homogeneizado de 

fígado e centrifugação a 1.01 Og por 15 minutos para o homogeneizado de 

cérebro, ambos a temperatura ambiente, os sobrenadantes (1 mL) obtidos 

foram submetidos à reação com ácido tiobarbitúrico 0,67% (1 mL) e somente 

para o sobrenadante de fígado acrescentou-se 2 mL de água destilada. Em 

seguida colocou-se em banho de água fervente, por 20 minutos. Após 20 

minutos de resfriamento em banho de gelo e 20 minutos a temperatura 

ambiente foi realizada a leitura em espectrofotômetro em 535nm. A 

concentração de TBARs na amostra (tempo 1 hora e 2 horas para cérebro e 

fígado respectivamente) foi obtida descontando-se o valor da leitura da 

absorbância da amostra incubada pela amostra não incubada e dividindo-se 

este valor pelo coeficiente de absorção molar do composto formado (TBARS 

a= 156 Ummol*cm) considerando-se os fatores de diluição. 
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3.7 Determinação da atividade da glutationa peroxidase 

O método se baseia na medida da diminuição de absorbância 

relacionada à oxidação do NADPH, medida a 340nm a 30°C (coeficiente de 

extinção molar 6,22 nM-1/cm), durante a redução da glutationa oxidada, 

catalisada pela glutationa redutase (SIES, 1979). 

O meio de reação contém GSH 1 mM, GR 1 U/mL, peróxido de terc-butila 

0,5mM, NADPH 20mM, EDTA 5mM e tampão fosfato de potássio 0,1M pH 7,0. 

A cubeta contendo 1 mL de meio de reação adicionou-se 10,..,L de 

amostra (fração citosólica) diluída 1 :50 (fígado) e 1:2 (cérebro) em tampão 

fosfato de potássio 0,1M pH 7,0. 

Os resultados foram expressos em U/mg de proteína. Uma unidade (U) 

de enzima é definida como a atividade da enzima que oxida 1,..,mol de NADPH 

por minuto, a 30°C, em pH 7,0. 

3.8 Determinação da atividade da glutationa redutase 

A glutationa redutase catalisa a redução da glutationa oxidada pela 

oxidação do NADPH, cujo decréscimo de absorbância a 340nm, a 30°C (E = 

6,22 mM-1 
. cm-1

) é medido espectrofotometricamente (SIES, 1979). 

O meio de reação contém tampão fosfato de potássio 0,1M pH 7,0, 

EDTA 5mM, GSSG 0,1M e NADPH 20mM. A cubeta contendo 970,..,L de meio 

adicionou-se 50,..,L de amostra (fração citosólica) diluída em tampão fosfato de 

potássio 0,1M pH 7,0 (1:20) para fígado e sem diluição para cérebro. 

Os resultados foram expressos em U/mg de proteína. Uma unidade (U) 

de enzima é definida como a atividade da enzima que oxida 1,..,mol de NADPH 

por minuto, a 30°C, em pH 7,0. 

3.9 Determinação da concentração dos antioxidantes não enzimáticos 

A metodologia analítica empregada para a determinação de a-tocoferol, 

ácido ascórbico e glutationa reduzida por cromatografia líquida de alta 

eficiência foram validados antes dos ensaios de exposição aguda e subcrônica 

ao cloreto de metilrnercúrio e NAC. 
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A curva de calibração foi construída a partir da sextuplicata de 5 

concentrações diferentes, sendo o cálculo de regressão linear realizado pelo 

método dos mínimos quadrados. 

A precisão (intra e interensaio) foi expressa como coeficiente de 

variação (CV%) , segundo a fórmula: CV= DPI CMO, onde OP é o desvio 

padrão e CMD é a concentração média determinada. 

A exatidão foi expressa pela relação entre a concentração média 

determinada experimentalmente e a concentração teórica correspondente. 

O limite de detecção (LO) foi expresso pela equação: LO= (OP x 3,3)/ic, 

onde OP é o desvio padrão do intercepto com o eixo Y de três curvas de 

calibração e ic é a inclinação da curva de calibração. 

O limite de quantificação (La) foi expresso pela equação: LO= 

(OPx10)/ic. 

3.9.1 Validação da metodologia analítica para a determinação de a-tocoferol 

em fígado e cérebro 

3.9.1.1 Sistema cromatográfico 

Para a determinação de a-tocoferol em fígado e cérebro, empregou-se 

uma adaptação do método proposto por Burton (BURTON & INGOLD, 1985). O 

sistema cromatográfico foi composto por bomba modelo 510 Waters, injetor 

modelo 7161 Rheodyne dotado de loop de 20!-LL, detector eletroquímico HP 

1049 A, constituído de um eletrodo de trabalho de placas de carbono-vidro e 

um eletrodo de referência de estado sólido. O sinal produzido foi transmitido a 

um integrador SP 4600 Termoseparation Products. A fase móvel utilizada foi 

composta por metanol: água (95:5), contendo cloreto de potássio 2 mM e 

perclorato de lítio 20mM e fluxo de 1,0 mLlmin e a fase estacionária por uma 

coluna Supecosil LC-8, 3 !-Lm, 75x4,6mm (Supelco, Bellefonte, PA, USA). O 

detector eletroquímico foi programado para operar em potencial de 0,600 V, 

com polaridade de oxidação e modo amperométrico. 
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3.9.1.2 Linearidade do método 

o coeficiente de variação (intra e interdia) e a exatidão foram avaliados 

empregando-se o a-tocoferol nas concentrações de 0,5; 0,1 e 0,025 ~gl mL em 

etanol (Quadro 1). O limite de detecção foi de 0,015 ~gl mL e o limite de 

quantificação foi de 0,045 ~gl mL. A figura 1 mostra a relação linear entre as 

concentrações do a-tocoferol e a área dos picos, obtendo-se o coeficiente de 

correlação (R2
) 0,9996. 

Tabela 1: Valores da curva de calibração e avaliação da precisão e exatidão da 

análise do a-tocoferol por CLAE. 

Média da área 
[] ~gl mL 

do pico* 

0,5 651148 

0,25 307003,6 

0,1 118448 

0,05 52476,4 

0,025 21436,6 

*média de seis injeções 

700000 

600000 

500000 

tU 400000 
Q) .... 300000 '<c 

200000 

100000 

o 
o 0.1 

CV% 
Desvio-

padrão 
(Precisão) 

Interdia 

22537,4 3,4 

8585,6 

6393,7 5,3 

2148,8 

1194,6 5,5 

0.2 0,3 004 

[] ug/mL 

CV% 
Exatidão 

(Precisão) 
% 

Intradia 

3,8 104 

3,4 98 

6,7 102 

y= 1E+06x-14750 

R
2 = 0,9996 

0,5 0.6 

Figura 1: Curva de calibração do a-tocoferol no intervalo de concentração 

de 0,025 a 0,5 ~lg/ mL, referente à linearidade do método. 
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3.9.1.3 Preparação do homogeneizado de fígado e cérebro para determinação 

de a-tocoferol 

Uma parte do tecido (fígado e cérebro) foi retirada dos animais, pesada 

e homogeneizada 1:10 (p/v) em tampão fosfato de sódio 0,1M pH 7,0 em 

homogeneizador tipo Potter-Elvehjem. A 300 J.lL do homogeneizado foi 

adicionado 300J.lL de dodecil sulfato de sódio 0,1 M e 600 J.lL de metanol, 

seguido de agitação em vortéx por 20 segundos. Adicionou-se a seguir 6 mL 

de hexano e a mistura foi agitada no vórtex por 3 minutos. Após centrifugação 

por 3 min a 1.010g, 3 mL da fração hexânica foram retirados e evaporados em 

atmosfera de nitrogênio. As amostras foram ressuspendidas em 300J.lL para 

cérebro e 600J.lL para fígado de etanol Lichrosolv e injetadas (20J.l1) no 

cromatóg rafo. 

3.9.1.4 Recuperação de a-tocoferol em homogeneizado de fígado e cérebro 

A curva de recuperação para o a-tocoferol foi construída a partir do 

homogeneizado de fígado e cérebro. O padrão de a-tocoferol foi adicionado ao 

tubo de homogeneização, antes da homogeneização, levando em 

consideração as diluições do processo de extração. Os quadros 2 e 3 mostram 

as porcentagens de recuperação para as diferentes concentrações de a

tocoferol adicionadas aos homogeneizados de fígado e cérebro, descontando

se a área referente ao a-tocoferol presente na amostra não adicionada. 
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Tabela 2: Valores de recuperação do a-tocoferol adicionado ao 

homogeneizado de fígado 

[ ] ugl mL Área do pico * Desvio padrão % de recuperação 

0,5 645954 24829 99,2 

0,1 119088 5605 100,5 

0,025 22574 1502 105,3 

* média de cinco injeções 

700000 

y = 1E+06x - 11205 

R2 = 1 

600000 +------------------,~---

8 500000 +-----------~~----

'a 400000+---------~~-------
o 
-: 300000 +--------:~----------

~ 200000 +----~~-------------
100000+--~=---------------

o ~~-~--~--~--~---~-~ 
o 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 

[] ugl ml 

Figura 2: Curva de calibração de a-tocoferol recuperado em 

homogeneizado de fígado. 
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Tabela 3: Valores de recuperação do a,-tocoferol adicionado ao 

homogeneizado de cérebro. 

[ ] ugl mL Área do pico* Desvio padrão % de recuperação 

0,5 595564 13980 91,5 

0,1 101278 9547 85,5 

0,025 19310 1157 90 

* média de cinco injeções 

700000 

y = 1 E+06x - 15587 
R2 = 0,9998 

600000 +-----------------.------

o 500000 +-------------------c~----
(,) 

.~ 400000 +-----------~=---------

~ 300000 +--------~"'--------------
! 
-ca 200000 +-----~~-------------

100000 +--~~----------------

O +-~-~--~---~--~--~--~ 

o 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 

[] ugl mL 

Figura 3: Curva de calibração de a,-tocoferol recuperado em homogeneizado 

de cérebro. 



31 

3.9.2 Validação da metodologia analítica para a determinação de ácido 

ascórbico em fígado e cérebro 

3.9.2.1 Sistema cromatográfico 

Para a determinação de ácido ascórbico em fígado e cérebro, 

empregou-se uma adaptação do método proposto por Ross (ROSS, 2002). O 

sistema cromatográfico foi composto por bomba Consta Metric 3200, com 

detector espectrofotométrico Waters, modelo 481-LC em comprimento de onda 

de 254 nm, coluna Waters C18 (3,9 x 300mm), 10f.!m. A fase móvel utilizada foi 

constituída de 0,2% HP03 em água com fluxo de 0,7 mLlmin. 

3.9.2.2 Linearidade do método 

O ácido ascórbico foi diluído na fase móvel (0,2% HP03), obtendo-se as 

concentrações de 1,7, 1,2, 0,8, 0,5, 0,3 e 0,1 f.!gl mL (Quadro 3). O tempo de 

retenção do ácido ascórbico no sistema cromatográfico foi de 6.11 minutos. A 

figura 4 mostra a relação linear entre as concentrações de ácido ascórbico e as 

áreas dos picos, tendo sido obtido o coeficiente de correlação (R2
) de 0,997. O 

limite de detecção foi de 0,05f.!gl mL e o limite de quantificação de 0,1 f.!gl mL. 
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Tabela 4: Valores da curva de calibração de ácido ascórbico em fase móvel 

(0,2% HP03). 

[ ] J.!g I mL Media da área do pico* 

1,7 261224,5 

1,2 185604,2 

0,8 129862,6 

0,5 69783,8 

0,3 46167,5 

0,1 21592,5 

*média de cinco injeções 

300000 

250000 
o 
.~ 200000 a. 
o 150000 "C 
cu 

100000 G> 
Lo 
-ca 

50000 

O 
O 0,5 

Desvio 

padrão 

20256,1 

12647,9 

5499,4 

1475 

1142,6 

1794,2 

1 
[] ugl mL 

CV% CV% Exatidão 

Interdia Intra-dia % 

7,7 6,4 102 

4,2 3,5 98 

8,3 2,8 92 

y = 152798x + 1894 
R2 = 0,997 

1,5 2 

Figura 4: Curva de calibração de ácido ascórbico no intervalo de concentração 

de 1,7 a 0,1 J.!gl mL, referente à linearidade do método. 
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3.9.2.3. Preparação do homogeneizado de fígado e cérebro para determinação 

de ácido ascórbico 

Tanto o fígado quanto o cérebro (100 mg de tecido) foram 

homogeneizados em ácido metafosfórico 10% em homogeneizador tipo Potter

Elvejem, e os homogeneizados centrifugados a 1.010 x g por 10 minutos a 4°C. 

O sobrenadante (fígado ou cérebro) foi retirado e filtrado em filtro 0,22J.!m de 

acetato de celulose e diluído 1: 1 O para cérebro e 1: 17 para fígado em fase 

móvel HP03 0,2% para em seguida ser injetado no sistema cromatográfico. 

3.9.2.3 Recuperação do ácido ascórbico no homogeneizado de fígado e 

cérebro 

Para a construção da curva de recuperação foram adicionadas 

concentrações de ácido ascórbico ao homogeneizado de fígado e cérebro 

(antes da homogeneização) que foi então submetido ao processo de extração. 

Os quadros 4 e 5 mostram a porcentagens de recuperação para as 3 

concentrações de ácido ascórbico adicionado ao homogeneizado do fígado e 

cérebro. As figuras 4 e 5 representam as curvas de recuperação do fígado e 

cérebro, respectivamente. 
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Tabela 5: Valores da curva de recuperação de ácido ascórbico adicionado ao 

homogeneizado de fígado 

[ ] J.lgl mL Área do pico* Desvio padrão % de recuperação 

1,7 

0,8 

0,1 

353417,5 

1711766 

27598 

* média de cinco injeções 

500000 

13562 

11733 

1952 

108 

107 

108 

y = 203553x + 126713 
R2 = 1 

o 400000+------------------------=~----------
(.) .-
~ 300000+-------------~--~------------------
O 

~ 200000 +-----~"""---------------------------------
e 

-cu 1 00000 +-------------------------------

o +--------~-------~-------~--------, 
o 0,5 1 1,5 2 

[] ugl ml 

Figura 5: Curva de calibração de ácido ascórbico recuperado do 

homogeneizado de fígado. 
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Tabela 6: Valores da curva de recuperação de ácido ascórbico adicionado ao 

homogeneizado de cérebro 

[ ] Jlgl mL Área do pico* Desvio padrão % de recuperação 

1,7 3080885 11807 95 

0,8 131709 9226 82 

0,1 24350 5054 96 

* média de cinco injeções 

y = 178205x + 270,91 

R
2 

= ° 9955 , 
350000 

300000+-------------------------------~~-----

8 250000~-------------------------~~----------
.~ 20oo00+---------------------~~--------------
~ 150000 +---------------~~--------------------
,~ 100000 ~---------~~---------------------------

50000+---~~---------------------------------

O+---------~--------~--------~------__, 

O 0,5 1 1,5 2 
[] ugl ml 

Figura 6: Curva de calibração de ácido ascórbico recuperado do 

homogeneizado de cérebro. 
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3.9.3 Validação da metodologia analítica para a determinação de glutationa 

reduzida em fígado e cérebro 

3.9.3.1 Sistema Cromatográfico 

Para a determinação de glutationa reduzida em fígado e cérebro, 

empregaram-se os métodos propostos por Speisky et ai. (1985) e Lauterburg et 

aI. (1980). O sistema cromatográfico foi composto por bomba Consta Metric 

3200, com detector espectrofotométrico Waters, modelo 481-LC em 

comprimento de onda de 200nm, coluna Waters C18 (3,9 x 300mm), 10~m. A 

fase móvel utilizada foi ácido metafosfórico (HP03) 0,08% em água com fluxo 

de 0,7 mLlmin. 

3.9.3.2 Linearidade do método 

O padrão de glutationa reduzida foi dissolvido na fase móvel (HP03 

0,08%), obtendo-se as concentrações de 9,6; 4,8; 2,4; 1,2 e 0,6~gl mL (Tabela 

6). O tempo de retenção de glutationa reduzida no sistema cromatográfico foi 

entre 6 a 7 minutos. A figura 7 mostra a relação linear entre as concentrações 

de glutationa reduzida e as áreas dos picos, tendo sido obtido o coeficiente de 

correlação (R2
) de 0,9955. O limite de detecção foi de 0,3 ~gl mL e o limite de 

quantificação de 0,6 ~gl mL. 
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Tabela 7: Valores da curva de calibração de glutationa reduzida dissolvido em 

fase móvel (HP03 0,08%). 

[ ] /-lg I mL Media da área do pico* Desvio 

padrão 

9,6 1148023 36900,4 

4,8 633624 12906,5 

2,4 284856,4 6050,6 

1,2 120606 3984 

0,6 594941 1256 

*média de cinco injeções 

1400000 

1200000 

1000000 
cu 800000 e 

600000 -ta 

400000 

200000 

o 
o 2 4 6 

[] ug/mL 

CV% CV% Exatidão 

Interdia Intra-dia % 

3,2 3,8 97,3 

2,1 5,6 91 

2,1 6,8 90,5 

y = 122632x - 6870,2 

R
2 = ° 9955 , 

8 10 12 

Figura 7: Curva de calibração de glutationa reduzida no intervalo de 

concentração de 9,6 a 0,6 /-lgl mL, referente à linearidade do método. 
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3.9.3.3. Preparação do homogeneizado de fígado e cérebro para determinação 

de glutationa reduzida 

Tanto o fígado quanto o cérebro (100 mg de tecido) foram 

homogeneizados em ácido perclórico 5%, EDTA 2mM (1:10 p/v) em 

homogeneizador tipo Potter-Elvejem, seguido de centrifugação a 1.010 x g por 

10 minutos a 4°C. O sobrenadante (fígado e cérebro) foi retirado e filtrado em 

filtro 0,221lm de acetato de celulose e diluído 1: 1 ° para cérebro e 1 :40 para 

fígado em fase móvel HP03 0,08% para em seguida ser injetado no sistema 

cromatográfico. 

3.10 Determinação da concentração de proteínas 

A determinação da concentração de proteínas nas diversas frações 

celulares foi realizada segundo método do biureto descrita por LAYNE (1957). 

3.11 Determinação de metais em amostras biológicas utilizando a técnica 

de ICP-MS 

A determinação de metais em amostras biológicas mediante a utilização 

da técnica de ICP-MS, realizou-se no laboratório de Toxicologia Industrial da 

Unidade Operacional de Higiene Toxicológica e de Prevenção Ocupacional do 

Hospital de Brescia na Itália, sob a orientação do Prof. Pietro Apostoli. 

3.11.1 Equipamento: 

Espectrômetro de massa de alta resolução acoplado a uma fonte de 

plasma de argônio induzido (ICP-MS) modelo ELAN DRC " da marca PerKin

Elmer - Sciex (Canadá) controlado por software com um aplicativo Path-Finder 

da ELAN. 

Condição Analítica: 

Fonte de Plasma: 99.9% de argônio 

Fluxo do gás auxiliar: 1,2 Llmin 

Fluxo do gás do plasma: 15 Llmin 

Fluxo do gás do nebulizador: 0,96 Llmin 

Fluxo do gás carregador de amostra: 0,9 mLlmin 



Gerador de Energia (Rf): 1,3 Kw 

Lentes: 10 V 

Vácuo: 10-7 mbar 

Owell time por massa: 1s 

Sweepsl replicatas: 2 

3.11.2 Validação do método: 
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A linearidade para os elementos Mn, Cu, ln, Se e Hg foi avaliada na 

faixa de concentração de 100 a 500 ~g/L (Figura 8). 

Os limites de detecção (LO) e os limites de quantificação (LO) foram de: 

Tabela 8: Limite de detecção e quantificação para Mn, Cu, ln, Se e Hg 

Elementos LO (~g/L) LQ (~g/l) 

Mn 0,002 0,002 

Cu 0,004 0,004 

Zn 0,002 0,002 

Se 0,05 0,05 

Hg 0,004 0,005 
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Em .---------------, 
. Ml 

Y = O,OO84x - 16,945 

Fi- =0,0077 

. cu y= 1,0053x-6,365 

Fi- =0,9001 
400 +--- - ---------,-F-;/JIlr--- - ----I 

...J 
ã 3X) +---------:~.:oíII~-------I 
::l .Zn Y = O,955x+ 3,875 

200 +---~ Fi-=O~ , 

100 +. -~~---------~ 
. Se y - v.~-;-; t-;,) f I;) 

';7 _ - C'O~ 

;:K Hg y= 1,14x-16,6 

° 200 400 Em Fi- =0,0012 

Concenração de soIução-pa<tão (ugL..) 

Figura 8: Curva de calibração para Mn, Cu, Zn, Se e Hg em água no intervalo 

de concentração de 100 a 500 ~g/L, referente a linearidade do método. 

A reprodutibilidade e a repetibilidade foram determinadas pelo 

coeficiente de variação (C.v.) do material de referência NIST 1640. O C.v. para 

a reprodutibilidade foi de 0,06 a 0,15% e para a repetibilidade foi de 4 a 8%. 

A recuperação dos elementos após o adicionado da solução-padrão de 

multielementos a amostra biológica e em seguida o processo de digestão com 

ácido nítrico e água foi de: 

Tabela 9: Porcentagem de recuperação em diferentes matrizes biológicas 

Elementos Fígado Rim Cérebro 

Mn 108% 108% 99% 

Cu 110% 110% 104% 

Zn 110% 110% 110% 

Se 107% 107% 108% 

Hg 100% 100% 100% 

A concentração dos elementos nas amostras após o processo de 

digestão com ácido nítrico permaneceu estável por duas semanas. 
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3.11.3 Preparação das amostras biológicas 

Amostras de fígado, cérebro e rim foram colocados em estufa a 100°C 

por 2 horas e em seguida em dessecador por 30 minutos. Após este 

procedimento, as amostras foram pesadas e colocadas em tubos graduados 

com tampa. Em seguida foram adicionados, ácido nítrico a 70% e água 

bidestilada na proporção (1: 1) nos tubos contendo as amostras pesadas 

(TEMPLETON et aI., 1988). 

Os tubos foram colocados em banho de água a 70°C por 1 hora. Em 

seguida as amostras foram diluídas 1 :50 com água bidestilada. 

3.11.4 Determinação de Hg em urina e bile: 

Visando em avaliar a influência da NAC na eliminação urinária e biliar 

dos animais tratados com CH3HgCI e NAC, a concentração de Hg foi 

determinada em amostras de bile e urina. 

Para a análise das amostras de bile e urina, foi realizada uma curva 

padrão de Hg em urina e bile para a calibração do equipamento. 

2500 

- 2000 
11) 
Q. 
(,) - 1500 G> 

"C 
cu 

"C 
1000 11) 

C 
G> -c 500 

o 
O 50 

ug/L 

y = 17,722x + 467,34 

R2 = 0,9953 

100 150 

Figura 9: Curva de calibração de Hg em urina no intervalo de concentração de 

5 a 1 00 Ilg/L. 



8000 
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fr 6000 
;- 5000 
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~ 3000 
c:: 2000 
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ê: 1000 
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./"" 
~ 

y = 33,254x + 48 

R2 = 0,9983 

~ 
./"" 
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Figura 10: Curva de calibração de Hg em bile no intervalo de concentração de 

5 a 1 00 Ilg/L. 

Para a precisão do equipamento foi utilizada uma amostra de urina 

certificada do 31º Programa externo de intercomparações toxicológicas para 

análise de material biológico (2003). 

3.11.5 Preparo das amostras de urina e bile 

As amostras de urina de todos os grupos foram diluídas (1 :50) com água 

bidestilada. 

As amostras de bile foram diluídas com água bidestilada na seguinte 

proporção: para os grupos controle e NAC (1 :50) e para os grupos Hg e Hg + 

NAC (1:1000). 

3.12 Análise Estatística 

Os resultados foram analisados através da análise de variância 

(ANOVA) empregando-se o programa Instat (GraphPad Instat tm-Software 

v2.01, 1993). 
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4. RESULTADOS 

4.1. Exposição aguda 

4.1.1 Medida de TBARS em fígado e cérebro de animais após 6, 12 e 24 

horas ao cloreto de metilmercúrio e N-acetilcisteína 

A lipoperoxidação foi avaliada pela medida de TBARS, parâmetro 

indicativo de estresse oxidativo. 

No tempo de 6 horas, as amostras de fígado dos animais tratados com 

NAC apresentaram uma diminuição nos níveis de TBARS em relação aos 

demais grupos (Tabela 10), já as amostras de cérebro não mostraram 

diferença significativa entre os grupos (Tabela 10). 

Os animais expostos ao CH3HgCI, CH3HgCI mais NAC e NAC não 

apresentaram resultados significativos em relação à medida de TBARS após 

12 horas da administração destes compostos tanto em amostras de fígado 

como em amostras de cérebro (Tabela 11). 

Os resultados obtidos pela medida de TBARS em amostras de fígado e 

cérebro de animais expostos por 24 horas ao CH3HgCI e NAC não mostraram 

diferença significativa entre os grupos (Tabela 12). 

4.1.2 Avaliação da atividade enzimática de glutationa peroxidase (GPx) e 

glutationa redutase (GR) em fígado e cérebro de animais após 6, 12 e 24 

horas ao cloreto de metilmercúrio e N-acetilcisteína 

O grupo NAC após 6 horas da exposição à dose de 200 mg/kg de NAC 

i.p. apresentou a atividade da GPx no fígado aumentada em relação aos 

demais grupos (Tabela 10). Sendo que após 12 e 24 horas a atividade da GPx 

do grupo NAC não se diferenciou dos outros grupos experimentais (Tabelas 11 

e 12). 

A atividade da GR em fígado dos animais após 6, 12 e 24 horas não 

demonstrou alteração significativa entre os grupos (Tabelas 10,11 e 12) . 

A atividade enzimática de glutationa peroxidase não mostrou diferença 

significativa em amostras de cérebro de animais após 6, 12 e 24 horas da 
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exposição oral ao cloreto de metilmercúrio e intraperitoneal a NAC (Tabelas 

10,11 e 12). Já atividade da GR cerebral aumentou após 6 horas da exposição 

nos animais que receberam NAC em relação aos demais animais (Tabela 10). 

4.1.3 Concentração de glutationa reduzida (GSH) por HPLC em fígado e 

cérebro de animais após 6, 12 e 24 horas ao cloreto de metilmercúrio e N

acetilcisteína 

É de interesse avaliar a concentração de glutationa nesses animais, pois 

o papel dele no sistema antioxidante nós dá subsídio para avaliar o grau da 

intoxicação. 

O grupo controle apresentou valores elevados da concentração de 

glutationa hepática após 6 horas da administração de glicerol em relação aos 

demais grupos (Tabela 10). 

Após 12 e 24 horas da administração, a concentração de glutationa em 

fígado dos animais pertencentes aos 4 grupos, não apresentou diferença 

significativa entre eles (Tabelas 11 e 12). 

Em amostras de cérebro a concentração de glutationa diminui somente 

após 12 horas nos animais expostos por via intraperitoneal ao NAC em relação 

aos demais os grupos (Tabelas 10,11 e 12). 

4.1.4 Concentração de ácido ascórbico em fígado e cérebro de animais 

após 6, 12 e 24 horas ao cloreto de metilmercúrio e N-acetilcisteína 

Após 12 horas da exposição, os grupos Hg e Hg + NAC apresentaram os 

níveis de ácido ascórbico diminuídos em relação às primeiras 6 horas. Esta 

diminuição foi observada até as 24 horas da exposição (Tabelas 10,11 e 12). 

A concentração de ácido ascórbico avaliada em amostras de cérebro em 

animais expostos após 6, 12 e 24 horas ao cloreto de metilmercúrio não 

apresentou diferença significativa entre os animais (Tabelas 10,11 e 12). 
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4.1.5 Concentração de a-tocoferol em fígado e cérebro de animais após 6, 

12 e 24 horas ao cloreto de metilmercúrio e N-acetilcisteína 

A concentração de a-tocoferol não se apresentou alterada após 6, 12 e 24 

horas que os animais receberam CH3HgCI por via oral e NAC por via Lp. nps 

grupos experimentais (Tabelas 10, 11 e 12). 

A concentração de a-tocoferol determinada em amostras de cérebro não 

apresentou diferença entre os grupos experimentais após 6, 12 e 24 horas da 

exposição (Tabelas 10,11,12). 
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Tabela 10: Modulação pela N-acetilcisteina após 6 horas da exposição oral ao 

cloreto de metilmercúrio na peroxidação lipídica e estado antioxidante em 

fígado e cérebro (média ± erro padrão de 5 a 8 animais por grupo) 

Parâmetros Controle Hg Hg + NAC NAC 

Fígado 

lPO 1,5 ± 0,1 2,2 ± 04 2,1 ± 0,3 0,3 ± 0,1 a,b **c* 

GPx 0,019 ± 0,001 0,019 ± 0,0004 0,022 ± 0,0008 0,037 ± 0,004 a,b,c<l> 

GR 0,13 ± 0,008 0,13 ± 0,004 0,14 ± 0,01 0,13 ± 0,01 

GSH 2,16 ±O,16 1,19 ±0,28 a* 0,78 ±O,14a<l> 1,02 ±O,23 a** 

ACASC 246 ±19,6 272 ±14,2 299 ±6,3 256 ±21,6 

a-TOC 24,2 ±2,3 30,4 ±1,03 28,8 ±1,7 28,7 ±O,7 

Cérebro 

lPO 3,48 ± 0,63 4,96 ± 1 4,53 ± 1,28 3,51 ± 0,27 

GPx 0,007 ± 0,0004 0,008 ± 0,0009 0,008 ± 0,0009 0,011 ± 0,0018 

GR 0,019 ± 0,018 0,019 ± 0,0004 0,022 ± 0,0009 0,037 ± 0,0045 a,b q,c** 

GSH 0,85 ±0,03 0,97 ±0,08 0,95 ±D,05 0,89 ±0,03 

ACASC 244 ±25,7 315±15,4 293 ±17,8 303±8 

a.-TOC 21,4 ±1,6 20,2 ±2,4 19,3 ±1,8 20,2 ±0,6 

Controle - (glicerol) gavage 

Hg - CH3HgCI (20 mg/kg) - gavage 

Hg + NAC - CH3HgCI (20 mg/kg) - gavage + NAC (200 mg/kg) - Lp 

NAC - (200 mg/kg) - i.p. 

Comparações foram realizadas com: a - Controle; b - Hg; c - Hg + NAC; d -

NAC Os símbolos representados estatisticamente significativos: + P< 0,001; ** 

P < 0,01; * P < 0,05. 

LPO - nmol MDA formado/mg de proteína; GPx - UI mg de proteína; GR - U 

Img de proteina; GSH - mg GSHI 9 de tecido; AC ASC - !!g de ácido ascórbicol 

9 de tecido; (l-TOC - !!g de a-tocoferoll 9 de tecido. 
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Tabela 11: Modulação pela N-acetilcisteina após 12 horas da exposição oral ao 

cloreto de metilmercúrio na peroxidação lipídica e estado antioxidante em 

fígado e cérebro (média ± erro padrão de 5 a 8 animais por grupo) 

Parâmetros Controle Hg Hg + NAC NAC 

Fígado 

LPO 2,4 ± 0,2 2,3 ± 0,2 2,2 ± 0,1 1,6 ± 0,2 

GPx 0,022 ± 0,002 0,020 ± 0,008 0,024 ± 0,001 0,023 ± 0,002 

GR 0,17 ± 0,02 0,13 ± 0,01 0,16 ± 0,02 0,12 ± 0,008 

GSH 1,65± 0,17 1,35 ±O, 12 1,34 ±0,06 1,56 ±0,16 

ACASC 227 ±24,6 269 ±31,5 258 ±16 202 ±13,5 

a-TO C 36,5 ±2,4 30,2 ±1,7 30,5 ±1,4 28,7 ±1,3 

Cérebro 

LPO 3,05 ±0,39 2,86 ± 0,39 2,67 ± 0,65 2,07 ±0,35 

GPx 0,009 ±0,0013 0,007 ± 0,0004 0,008 ± 0,0009 0,008 ±0,0009 

GR 0,022 ±0,002 0,02 ± 00009 0,024 ±0,0018 0,023 ±0,0022 

GSH 0,96 ±0,09 0,78 ±0,03 0,78 ±0,05 0,69 ±0,02 a* 

ACASC 182 ±19 259 ±42,4 224 ±30,9 254 ±16,9 

a-TOC 23,2 ±1,4 22,3 ±0,8 24,2 ±1,8 21,4±1,3 

Controle - (glicerol) gavage 

Hg - CH3HgCI (20 mg/kg) - gavage 

Hg + NAC - CH3HgCI (20 mg/kg) - gavage + NAC (200 mg/kg) - i.p 

NAC - (200 mg/kg) - Lp. 

Comparações foram realizadas com: a - Controle; b - Hg; c - Hg + NAC; d -

NAC 

Os símbolos representados estatisticamente significativos: ~ P< 0,001; ** P < 

0,01; * P < 0,05. 

LPO - nmol MOA formado/mg de proteína; GPx - UI mg de proteína; GR - U 

Img de proteina; GSH - mg GSHI 9 de tecido; AC ASC - J.lg de ácido ascórbicol 

9 de tecido; u-TOC - J.lg de u-tocoferoll 9 de tecido. 
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Tabela 12: Modulação pela N-acetilcisteina após 24 horas da exposição oral ao 

cloreto de rnetilrnercúrio na peroxidação lipídica e estado antioxidante em 

fígado e cérebro (média ± erro padrão de 5 a 8 animais por grupo) 

Parâmetros Controle Hg Hg + NAC NAC 

Fígado 

LPO 1,8 ± 0,2 1,3 ± 0,2 0,8 ± 0,3 0,8 ± 0,3 

GPx 0,024 ± 0,003 0,031 ± 0,004 0,034 ± 0,002 0,039 ± 0,006 

GR 0,12 ± 0,008 0,13 ± 0,008 0,12 ± 0,01 0,13 ± 0,008 

GSH 1,18 . 0,1 1,4 .± 0,12 1,6±0,15 1,21±0,13 

ACASC 242 ±15 175 ±13a* 177 ±17,4a* 209 ±10,5 

a-TO C 27,2 ±1,3 25,2 ±1,8 29,8 ±2,3 33,6 ±1,3 

Cérebro 

LPO 3,29 ± 0,26 2,27 ± 0,24 2,04 ± 0,46 3,11 ± 0,43 

GPx 0,008 ± 0,0018 0,01 ± 0,0009 0,013 ± 0,0013 0,01 ± 0,0022 

GR 0,024 ± 0,0036 0,031 ± 0,0045 0,034 ± 0,0022 0,039 ± 0,0067 

GSH 0,95 ± 0,04 0,85 ±0,07 0,74 ±0,07 0,79 ±0,03 

ACASC 320 ±31 316 ±11,5 254 ±23,6 284 ±20,6 

a-TOC 22,2 ±1 21,4 ±2,2 23,3 ±1,7 26 ±1,5 

Controle - (glicerol) gavage 

Hg - CH3HgCI (20 mg/kg) - gavage 

Hg + NAC - CH3HgCI (20 mg/kg) - gavage + NAC (200 mg/kg) - i.p 

NAC - (200 mg/kg) - i.p. 

Comparações foram realizadas com: a - Controle; b - Hg; c - Hg + NAC; d -

NAC 

Os símbolos representados estatisticamente significativos: ~P< 0,001; ** P < 

0,01; * P < 0,05. 

LPO - nmol MOA formado/mg de proteína; GPx - UI mg de proteína; GR - U 

Img de proteina; GSH - mg GSHI 9 de tecido; AC ASC - J.lg de ácido ascórbicol 

9 de tecido; a-TOC - J.lg de a-tocoferoll 9 de tecido. 
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4.2 Exposição sub-crônica 

4.2.1 Medida de TBARS em fígado e cérebro de animais após 4 semanas 

ao cloreto de metilmercúrio e 5 doses de N-acetilcisteína i.p. 

Na exposição sub-crônica, as amostras de fígado e cérebro dos animais 

expostos durante 4 semanas ao c/oreto de metilmercúrio e durante 1 semana 

ao NAC não apresentaram diferença significativa entre os grupos tendo como 

parâmetro a medida de TBARS (Tabela 13 ). 

4.2.2 Avaliação da atividade da glutationa peroxidase e redutase em 

fígado e cérebro de animais após 4 semanas ao cloreto de metilmercúrio 

e 5 doses de N-acetilcisteína i.p. 

Após a análise estatística (ANOVA) dos dados sobre a atividade da GPx 

em amostras de fígado dos 4 grupos tratados não apresentaram diferença 

significativa entre os grupos (Tabela 13). 

A atividade de GR em amostras de fígado de ratos dos 4 grupos 

tratados, a análise de variância seguida do teste de Tukey-Kramer mostrou um 

aumento significativo no grupo tratado somente com NAC em relação aos 

grupos controle e CH3HgCI (P< 0,001) (Tabela 13). 

Os dados relacionados à atividade de GPx em amostras de cérebro dos 

animais pertencentes aos 4 grupos tratados não mostraram diferença 

significativa entre os grupos (Tabela 13). 

A avaliação da atividade de GR em amostras de cérebro dos animais do 

grupo NAC foi significativamente diminuída em relação aos demais grupos 

(p<0,001) (Tabela 13). 

4.2.3 Concentração de glutationa em fígado e cérebro de animais após 4 

semanas ao cloreto de metilmercúrio e 5 doses de N-acetilcisteína i.p. 

Os resultados da concentração de glutationa em amostras de fígado e 

cérebro de animais pertencentes aos 4 grupos tratados, foram considerados 
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não significativos pela estatística empregada ( ANOVA - Teste de Tukey

Kramer) (Tabela 13). 

4.2.4 Concentração de ácido ascórbico em fígado e cérebro de animais 

após 4 semanas ao cloreto de metilmercúrio e 5 doses de N-acetilcisteína 

i.p. 

A determinação de ácido ascórbico em amostras de fígado de animais 

tratados com NAC durante 1 semana apresentou um leve aumento em relação 

ao grupo CH3HgCI e NAC (Tabela 13). 

Os resultados de concentração de ácido ascórbico em amostras de 

cérebro de animais tratados com CH3HgCI, CH3HgCI e NAC e NAC não 

demonstraram nenhuma diferença significativa (Tabela 13). 

4.2.5 Concentração de a-tocoferol em fígado e cérebro de animais após 4 

semanas ao cloreto de metilmercúrio e 5 doses de N-acetilcisteína i.p. 

A concentração de a-tocoferol determinada em amostras de fígado e 

cérebro. ANOVA indicou que não houve diferença significativa entre os 4 

grupos tratados (Tabela 13). 
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Tabela 13: Modulação da N-acetilcisteina sobre a exposição ao cloreto de 

metilmercúrio durante 4 semanas na peroxidação lipídica e status antioxidantes 

em fígado e cérebro (média ± erro padrão de 5 a 8 animais por grupo) 

Parâmetros Controle Hg Hg + NAC NAC 

Fígado 

LPO 1,6 ± 0,1 2,1 ±0,3 1,9 ± 0,2 1,5 ± 0,3 

GPx 0,22 ± 0,04 0,24 ± 0,03 0,19 ± 0,01 0,22 ± 0,02 

GR 0,12 ± 0,003 0,16 ± 0,02 0,21 ±0,03 0,32 ± 0,02 a,b~c** 

GSH 1,36 ± 0,22 1,09 ± 0,16 1,12 ± 0,24 1,28 ±O, 14 

ACASC 315 ±14,7 309 ±23 256 ±25 339±21 

a-TOC 21,5 ±2 18 ±0,7 22 ±1,8 23 ±2,4 

Cérebro 

LPO 3,87 ± 0,62 4,21±0,15 3,85 ± 0,76 3,8 ± 0,84 

GPx 0,016 ± 0,002 0,011 ± 0,001 0,013 ±0,001 0,013 ±0,001 

GR 0,042 ± 0,007 0,028 ±0,001 a* 0,031 ±0,003 0,026 ±0,001 a** 

GSH 0,63 ±0,03 0,57 ±0,04 0,62 ±0,05 0,7 ±0,06 

ACASC 338 ±22 315 ±21 296 ±18 323 ±12 

a-TOC 21 ±2,2 21 ±2,9 17 ±2,7 25 ±0,7 

Controle - (glicerol) gavage 

Hg - CH3HgCI (0,5 mg/kg) - gavage 

Hg + NAC - CH3HgCI (0,5 mg/kg) - gavage + NAC (200 mg/kg) - i.p 

NAC - (200 mg/kg) - i.p. 

Comparações foram realizadas com: a - Controle; b - Hg; c - Hg + NAC; d -

NAC 

Os símbolos representados estatisticamente significativos: cp P< 0,001; ** P < 

0,01; * P < 0,05. 

LPO - nmol MOA formado/mg de proteína; GPx - UI mg de proteína; GR - U 

Img de proteina; GSH - mg GSHI 9 de tecido; AC ASC - ~g de ácido ascórbicol 

9 de tecido; a-TOC - ~g de a-tocoferoll 9 de tecido. 
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4.3. Determinação de manganês (Mn), cobre (Cu), selênio (Se) , zinco (Zn) 

e mercúrio (Hg) mediante ICP-MS 

As determinações dos metais em amostras biológicas mediante técnica 

de ICP-MS foram realizadas no laboratório de Toxicologia Industrial da Unidade 

Operacional de Higiene Toxicológica e Prevenção Ocupacional do Hospital de 

Brescia na Itália sob a orientação do Prof. Pietro Apostoli. 

4.3.1 Exposição Aguda 

4.3.1.1 Concentração de metais em amostras de fígado após 6 horas de 

exposição ao CH3HgCI e NAC 

A concentração de Mn, Cu e Se em amostras de fígado dos animais dos 

quatro grupos tratados não apresentaram diferença significativa no intervalo de 

6 horas (Tabela 14). 

Não foi observada uma diferença relevante na concentração de Zn nos 

grupos experimentais. Com relação à concentração de Hg, os grupos Hg + 

NAC e Hg apresentaram um aumento significativo em relação aos grupos 

controle e NAC. Observa-se um aumento ainda maior na concentração de Hg 

do grupo Hg + NAC em relação ao grupo Hg (Tabela 14). 

4.3.1.2 Concentração de metais em amostras de fígado após 12 horas de 

exposição ao CH3HgCI e NAC 

A concentração de Mn, Cu e Se em amostras de fígado dos animais dos 

quatro grupos tratados não apresentaram diferença significativa após 12 horas 

da exposição (Tabela 14). 

Os valores de concentração de Zn foram semelhantes entre os grupos 

experimentais, não apresentando diferença significativa. 

O grupo Hg + NAC apresentou um aumento significativo na 

concentração de Hg em relação aos demais grupos (Tabela 14). 
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4.3.1.3 Concentração de metais em amostras de fígado após 24 horas de 

exposição ao CH3HgCI e NAC 

Não houve diferença significativa na concentração de Mn, Cu e Se em 

amostras de fígado após 24 horas da exposição entre os grupos experimentais 

(Tabela 15). 

Não houve variação na concentração de Zn determinada nos grupos 

experimentais. A concentração de Hg foi elevada nos grupos Hg e Hg + NAC 

em relação aos grupos Controle e NAC, sendo que entre eles não 

apresentaram diferença significativa (Tabela 15). 

4.1.3.4 Concentração de metais em amostras de cérebro após 6 horas de 

exposição ao CH3HgCI e NAC 

Não houve diferença significativa na concentração de Mn, Cu e Se em 

amostras de cérebro entre os grupos experimentais (Tabela 13). 

Não se observou diferença significativa na concentração de Zn entre os 

grupos experimentais. Os grupos Hg e Hg + NAC apresentaram a 

concentração de Hg aumentada quando comparado com os grupos controle e 

NAC (Tabela 13). 

4.1.3.5 Concentração de metais em amostras de cérebro após 12 horas de 

exposição ao CH3HgCI e NAC 

A análise estatística mostrou que não houve diferença significativa na 

concentração de Mn, Cu e Se entre os grupos experimentais após 12 da 

exposição (Tabela 14). 

A concentração de Zn não apresentou diferença entre os grupos 

experimentais, porém um aumento extremamente elevado foi observado na 

concentração de Hg dos animais do grupo Hg + NAC em relação aos demais 

grupos (Tabela 14). 
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4.1.3.6 Concentração de metais em amostras de cérebro após 24 horas de 

exposição ao CH3HgCI e NAC 

A análise estatística mostrou que não houve diferença significativa na 

concentração de Mn, Cu e Se entre os grupos experimentais (Tabela 15). 

Não foi demonstrada pela análise estatística diferença significativa na 

concentração de Zn entre os grupos experimentais. Os grupos Hg e Hg + NAC 

apresentaram um aumento significativo na concentração de Hg em relação aos 

demais grupos (Tabela 15). 

4.3.2 Exposição Sub-Crônica 

4.3.2.1 Determinação de metais em amostras de fígado de animais após 4 

semanas expostos ao CH3HgCI e NAC 

A análise estatística mostrou que não houve diferença significativa na 

concentração de Mn, Cu e Se entre os grupos experimentais (Tabela 16). 

A concentração de Zn não demonstrou diferença significativa entre os 

grupos experimentais. Os grupos Hg e Hg + NAC apresentaram concentração 

de Hg significativamente superior aos grupos Controle e NAC, também se 

observou uma diminuição na concentração de Hg nos animais expostos com 

CH3HgCI e tratados com NAC em relação aqueles animais que foram somente 

expostos ao CH3HgCI (Tabela 16). 

4.3.2.2 Determinação de metais em amostras de cérebro de animais após 

4 semanas expostos ao CH3HgCI e NAC 

A análise estatística aplicada aos resultados demonstrado na figura 49 

não encontrou diferença significativa entre os grupos experimentais para a 

concentração de Mn, Cu e Se (Tabela 16). 

A concentração de Zn determinada em amostras de cérebro de animais 

após 4 semanas de exposição ao CH3HgCI e ao NAC não apresentou variação 

significativa entre os grupos experimentais. Já as concentrações de Hg nos 

grupos expostos ao Hg e Hg + NAC apresentaram um aumento significativo em 
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relação aos demais grupos. Ao compararmos grupo Hg com O grupo Hg + 

NAC se observa uma diminuição na quantidade de Hg quando se usa NAC 

como tratamento (Tabela 16). 

4.3.2.3 Determinação de metais em amostras de rim de animais após 4 

semanas expostos ao CH3HgCI e NAC. 

Observa-se um aumento significativo na concentração de Cu no grupo 

exposto ao CH3HgCI em relação aos demais grupos (Tabela 17). 

Não houve diferença na concentração de Zn determinada em amostras de 

rim entre os grupos experimentais. 

O mesmo não aconteceu para a concentração de Hg que aumentou 

significativamente nos animais do grupo exposto ao CH3HgCI em relação aos 

demais grupos, porém os animais do grupo Hg + NAC apresentaram uma 

diminuição significativa na concentração de Hg quando comparados com os 

animais do grupo Hg (Tabela 17). 

4.3.2.4 Determinação de Hg em amostras de bile e urina 

Em amostras de bile de animais expostos ao CH3HgCI durante 4 semanas 

e tratados com NAC por 1 semana, a concentração de Hg foi significativamente 

diminuída em relação ao grupo exposto ao CH3HgCI. Em relação aos grupos 

controle e NAC a análise não apresentou diferença entre eles, porém quando 

comparados com o grupo Hg observou-se um aumento significativo da 

concentração de Hg nos animais expostos ao CH3HgCI (Tabela 18). 

A concentração de Hg em urina dos animais tratados por 4 semanas com 

CH3HgCI foi extremamente elevada em relação aos grupos controle, Hg + NAC 

e NAC. Observa-se uma diminuição significativa na concentração de Hg dos 

animais expostos ao CH3HgCI e tratados com NAC em relação aqueles 

expostos somente ao CH3HgCI (Tabela 18). 
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Tabela 13: Modulação pela N-acetilcisteina após 6 horas da exposição ao 

cloreto de rnetilmercúrio na determinação de metais em fígado e cérebro 

(média ± erro padrão de 5 animais por grupo) 

Metais Controle Hg Hg + NAC NAC 

Fígado 

Mn 5,7 ± 0,4 5,6 ± 0,3 5,2 ±0,2 5,8 ± 0,5 

Cu 9,5 ± 0,4 9,2 ± 0,4 8,6 ±0,6 9,7 ±0,8 

Se 2,6 ± 0,1 2,7 ± 0,06 2,5 ± 0,1 2,4 ± 0,2 

Zn 88,5 ±3,2 76,5 ±2,5 74,9 ±2,4 84,4 ±5,8 

Hg 0,3 ±0,26 60 ±8,8 a,c,d<P 111,9 ±12,6 a,d'" 0,11 ±0,04 

Cérebro 

Mn 1,1 ± 0,1 1,2 ± 0,05 1,4 ± 0,1 1,2 ± 0,07 

Cu 8,3 ± 0,8 9,1 ± 0,3 10 ± 0,9 7,7 ±0,4 

Se 0,4 ± 0,02 0,6 ± 0,05 0,6 ± 0,03 0,4 ± 0,06 

Zn 45,6 ±3,1 51,6 ±3,6 49,6 ±4,5 43,4 ±2,4 

Hg 0,2 ±0,04 5,8 ±1,4 a,d** 8,2 ±1 a,d<P 0,1 ±O,02 

Controle - (glicerol) gavage 

Hg - CH3HgCI (20 mglkg) - gavage 

Hg + NAC - CH3HgCI (20 mg/kg) - gavage + NAC (200 mg/kg) - Lp 

NAC - (200 mglkg) - Lp. 

Comparações foram realizadas com: a - Controle; b - Hg; c - Hg + NAC; d -

NAC 

Os símbolos representados estatisticamente significativos: q, P< 0,001; ** P < 

0,01; * P < 0,05. 

(J.!gl 9 de tecido) Mn - manganês; Cu - cobre; Se - selênio; Zn - zinco; Hg -

mercúrio 



57 

Tabela 14: Modulação pela N-acetilcisteina após 12 horas da exposição ao 

cloreto de metilmercúrio na determinação de metais em fígado e cérebro 

(média ± erro padrão de 5 animais por grupo) 

Metais Controle Hg Hg + NAC NAC 

Fígado 

Mn 7,2 ± 0,2 7,8 ± 0,3 6,4 ± 0,1 6,4 ± 0,3 

Cu 12 ± 0,5 13,9 ± 0,3 11,5 ± 0,8 13,3 ± 0,2 

Se 2,2 ± 0,1 2,6 ±0,2 2,4 ± 0,1 2,3 ± 0,1 

Zn 104,5± 8 108,9 ±3,7 124,8 ±2, 1 115,5±4,1 

Hg 0,004 ±0,004 2,6 ±0,09 49,7 ±6,5a,b,dcl> 0,0 ±0,0 

Cérebro 

Mn 1,2±0,07 1,1±0,05 1±0,2 1, 1±0, 1 

Cu 9,4±0,3 7,6±0,6 6,7±0,8 8±0,5 

Se 0,5±0,04 0,5±0,03 0,5±0,05 0,4±0,04 

Zn 48±2,9 44,1±2 51,5±8,8 41,4±2,5 

Hg 0,1±0,02 0,7±0,1 ccl> 21 ,3±5,4 a,dcl> 0,5±0,3 

Controle - (glicerol) gavage 

Hg - CH3HgCI (20 mg/kg) - gavage 

Hg + NAC - CH3HgCI (20 mg/kg) - gavage + NAC (200 mg/kg) - i.p 

NAC - (200 rng/kg) - Lp. 

Comparações foram realizadas com: a - Controle; b - Hg; c - Hg + NAC; d -

NAC 

Os símbolos representados estatisticamente significativos: cj1 P< 0,001; ** P < 

0,01; * P < 0,05. 

(f.lgl 9 de tecido) Mn - manganês; Cu - cobre; Se - selênio; Zn - zinco; Hg -

mercúrio 
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Tabela 15: Modulação pela N-acetilcisteina após 24 horas da exposição ao 

cloreto de metilmercúrio na determinação de metais em fígado e cérebro 

(média ± erro padrão de 5 animais por grupo) 

Metais Controle Hg Hg + NAC NAC 

Fígado 

5,6 ± 0,2 5,3 ± 0,4 4,2 ± 0,8 6 ± 0,1 

12,6 ± 0,5 10,9 ± 0,8 9,6 ± 0,8 13,3 ± 0,3 

2,8 ± 0,2 2,3 ± 0,1 2,2 ± 0,3 2,6 ± 0,1 

Mn 

Cu 

Se 

Zn 

Hg 

106,6 ±7,5 111,4 .± 5,4 102,7 ± 6,3 109,2 ± 4,6 

Cérebro 

Mn 

Cu 

Se 

Zn 

Hg 

0,7 ±0,2 

1,3±0,05 

9,4±0,8 

0,5±0,03 

45,8±4,1 

0,2±0,03 

Controle - (glicerol) gavage 

53,9 ±6,1 a,d<l> 

1 ,4±0, 1 

8,6±0,7 

0,6±0,07 

40,3±4,1 

8,9±0,5 a,d IP 

Hg - CH3HgCI (20 mg/kg) - gavage 

53,1 ±6,7 a,del> 

1,2±0,1 

9,5±0,9 

0,5±0,06 

63,5±19,3 

11±1,6 a,d IP 

Hg + NAC - CH3HgCI (20 mg/kg) - gavage + NAC (200 mg/kg) - i.p 

NAC - (200 mg/kg) - i.p. 

0,4 ±0,1 

1,4±0,03 

9,6±0,6 

0,6±0,04 

56,7±11,5 

0,1±0,02 

Comparações foram realizadas com: a - Controle; b - Hg; c - Hg + NAC; d -

NAC 

Os símbolos representados estatisticamente significativos: IPp< 0,001; ** P < 

0,01; * P < 0,05. 

(llg1 9 de tecido) Mn - manganês; Cu - cobre; Se - selênio; Zn - zinco; Hg -

mercúrio 
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Tabela 16: Modulação pela N-acetilcisteina após 4 semanas da exposição ao 

cloreto de metilmercúrio na determinação de metais em fígado e cérebro 

(média ± erro padrão de 5 animais por grupo) 

Metais Controle Hg Hg + NAC NAC 

Fígado 

Mn 8,6±O,8 8,4±O,4 6,8±O,5 7,2±O,6 

Cu 17,3±1,1 14,6±O,9 13,5±O,6 12,1±1,3 

Se 3,4±O,2 3,2±O,3 3,1±O,3 2,7±O,3 

Zn 115±7,4 101,1,±3,8 102,6±5,3 89,3±7,5 

Hg O,O6±O,O1 15,5±1,3 a,d<l> c* 11 ,5±1,4 a,d<l> O,2±O,O5 

Cérebro 

Mn O,9±O,3 O,9±O,2 O,8±O,2 1,6±O,7 

Cu 8,9±1 9,3±O,8 7,4±O,6 9,2±O,8 

Se O,5±O,O7 O,7±O,1 O,5±O,O7 O,6±O,O3 

Zn 52,8±4,6 48,5±3,2 44,2±3,2 56,4±3,6 

Hg O,5±O,1 7,6±O,3 a,d<l> c* 5,5±O,4 a,d<l> O,4±O,O8 

Controle - (glicerol) gavage 

Hg - CH3HgCI (0,5 mg/kg) - gavage 

Hg + NAC - CH3HgCI (0,5 mg/kg) - gavage + NAC (200 mg/kg) - i.p 

NAC - (200 mg/kg) - i.p. 

Comparações foram realizadas com: a - Controle; b - Hg; c - Hg + NAC; d -

NAC 

Os símbolos representados estatisticamente significativos: ~ P< 0,001; ** P < 

0,01; * P < 0,05. 

(J.lgl 9 de tecido) Mn - manganês; Cu - cobre; Se - selênio; Zn - zinco; Hg -

mercúrio 
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Tabela 17: Modulação pela N-acetilcisteina após 4 semanas da exposição ao 

cloreto de metilmercúrio na determinação de metais em rim (média ± erro 

padrão de 5 animais por grupo) 

Metais Controle Hg Hg + NAC NAC 

Rim 

1,8±O,1 1,6±O,O9 1,6±O,1 1,6±O,O2 

23,2±1,S 43±4,4 a<l>,c,d** 27±1,4 28,S±1,6 

3,S±O,2 3,S±O,2 3,2±O,O9 2,9±O,1 

88±2,S 91,4,±1,6 86,1±2,S 82±3,2 

Mn 

Cu 

Se 

Zn 

Hg O,O8±O,O1 82,6±S,2 a,d<l> 62,9±4,8 a,d<l> b** O,O7±O,O3 

Controle - (glicerol) gavage 

Hg - CH3HgCI (0,5 mg/kg) - gavage 

Hg + NAC - CH3HgCI (0,5 mg/kg) - gavage + NAC (200 mg/kg) - i.p 

NAC - (200 mg/kg) - i.p. 

Comparações foram realizadas com: a - Controle; b - Hg; c - Hg + NAC; d -

NAC 

Os símbolos representados estatisticamente significativos: cp P< 0,001; ** P < 

0,01; * P < 0,05. 

(/lgl 9 de tecido) Mn - manganês; Cu - cobre; Se - selênio; Zn - zinco; Hg -

mercúrio 
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Tabela 18: Modulação pela N-acetilcisteina após 4 semanas da exposição ao 

cloreto de metilmercúrio na determinação de Hg em bile e urina (média ± erro 

padrão de 5 animais por grupo) 

Metais Controle Hg Hg + NAC NAC 

Bile 

Hg 4±O,3 5014±394,5 a,d~ 2121±257, 1 b,d~ 4,2±O,2 b~ 

Urina 

Hg O,6±O,1 280,2,±42,5 a,c,d" 153,1±35 a,b,d4> O,6±01 

Controle - (glicerol) gavage 

Hg - CH3HgCI (0,5 mg/kg) - gavage 

Hg + NAC - CH3HgCI (0,5 mg/kg) - gavage + NAC (200 mg/kg) - i.p 

NAC - (200 mglkg) - Lp. 

Comparações foram realizadas com: a - Controle; b - Hg; c - Hg + NAC; d -

NAC 

Os símbolos representados estatisticamente significativos: + P< 0,001; ** P < 

0,01; * P < 0,05. 

(mg/L) Hg - mercúrio 
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5. DISCUSSÃO 

Os efeitos tóxicos produzidos pelo metilmercúrio têm sido demonstrados 

em animais de experimentação, como também em humanos. Um dos 

mecanismos propostos para sua toxicidade, é o envolvimento de estresse 

oxidativo (CLARKSON, 1997). Deste modo, vários estudos têm sido descritos 

na literatura com a finalidade de elucidar a toxicidade do metilmercúrio por este 

mecanismo (YONAHA et alo, 1983; LEBEL et alo, 1992; YEE & CHOI, 1994; 

WOODS & ELLlS, 1995; FARINA et alo, 2004). Avaliando estes estudos, 

observou-se uma variabilidade nos protocolos experimentais em relação à 

dose, via de administração e tempo de exposição. A maioria desses trabalhos 

preconiza como via de administração, a intraperitoneal, a subcutânea ou ainda 

a via intravenosa para a exposição ao metilmercúrio de animais de 

experimentação (YONAHA et alo, 1987; LEBEL et alo, 1992; YEE & CHOI, 1994; 

FARINA et alo, 2004). 

Primeiramente em nosso trabalho, veículos como água, óleo de milho e 

glicerol foram empregados para a preparação da solução de cloreto de 

metilmercúrio, na intenção de se obter uma melhor solubilidade do composto e 

um veículo inócuo. Dentre eles, o glicerol serviu como melhor veículo para as 

preparações das soluções de cloreto de metilmercúrio (MAGOS et aI., 1985). 

Com a intenção de mimetizar a exposição humana exposta ao 

metilmercúrio, cuja principal fonte são os alimentos, preconizamos para o 

protocolo experimental a exposição oral (gavage) em ratos. Para isso foram 

realizados vários experimentos pilotos para a definição do protocolo final. Com 

relação a NAC, primeiramente optamos pela via oral (gavage) por ser esta via 

menos invasiva e que poderia simular a administração deste fármaco no 

tratamento de exposição a longo prazo pelo meti I mercú rio. Os experimentos 

pilotos indicaram uma incompatibilidade na administração da NAC e do cloreto 

de metilmercúrio concomitantemente por esta via. A propriedade da NAC em 

quelar metais (LLOBET et aI., 1986) poderia estar ocorrendo no trato 

gastrointestinal, modificando a cinética de absorção do cloreto de 



63 

metilmercúrio. A escolha então foi a via intraperitoneal para a administração da 

NAC empregando-se a dose de 200 mg/Kg para os experimentos de exposição 

aguda ao cloreto de mercúrio (SENER et aI., 2003;; SKRZYDLEWSKA & 

FARBISZEWSKI, 1999). Para o protocolo de exposição sub-crônica, optamos 

primeiramente em administrar aos animais uma solução de NAC de 10 mg/mL 

(BALLA TORI et aI., 1998) pela água de beber, tendo verificado uma resistência 

dos mesmos em ingerir a solução. Deste modo, estabelecemos a via 

intraperitoneal para a administração da solução de NAC nos experimentos sub

crônicos mantendo-se a mesma dose da exposição aguda. 

Quanto a dose de cloreto de metilmercúrio avaliada para a exposição 

sub-crônica, levamos em consideração o estudo realizado por Woods & Ellis 

(1995) que empregaram dose de 1,2 mgl kgl dia de hidróxido metilmercúrio 

administrado à ratos pela água de beber durante 30 semanas. Com base neste 

estudo avaliamos, em estudos pilotos, as doses de 1 e 2 mg de cloreto de 

metilmercúrio por quilo de peso corpóreo administradas durante 4 semanas 

(exposição sub-crônica) por gavage, tendo ocorrido morte de vários animais. 

Em função deste resultado optamos pela dose de 0,5 mgl kg para o estudo de 

exposição durante 4 semanas. 

Após a definição do protocolo experimental, os animais foram então 

submetidos à exposição aguda e sub-crônica ao cloreto de metilmercúrio. As 

doses empregadas foram de 20 mg/kg para a exposição aguda, selecionada a 

partir de estudos citados na literatura (MAGOS et aI., 1985; ORNAGHI et aI., 

1993; YASUTAKE & HIRAYAMA, 1994; YASUTAKE et aI., 1998) e a dose de 

0,5 mg/kg para a exposição sub-crônica. Quanto à dose de 200 mg/kg 

estabelecida para a NAC levamos em consideração os estudos descritos por 

SKRZYDLEWSKA & FARBISZEWSKI (1999) e SENER et aI. (2003). Foram 

avaliados os parâmetros pró e antioxidantes, como também a concentração de 

metais nas amostras biológicas. 

Vários estudos têm demonstrado que o metilmercúrio induz a 

peroxidação lipídica (YONAHA et aI., 1982; YEE & CHOI, 1994; WOODS & 
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ELLlS, 1995) em vários tecidos biológicos de animais de experimentação. Um 

dos parâmetros usados por estes autores, como indicativo de lipoperoxidação, 

é a medida de TBARS originadas da reação entre o ácido tiobarbitúrico e os 

compostos aldeídos formados durante a oxidação de ácidos graxos 

poliinsaturados (JANERO, 1990). Em nossos experimentos, os resultados de 

medida de TBARS não demonstraram um aumento de lipoperoxidação 

hepática após 6, 12 e 24 horas da exposição a dose única de cloreto de 

metilmercúrio. Uma das hipóteses para este achado seria um aumento de 

defesas antioxidantes, dentre elas o a-tocoferol, responsável pela quebra da 

cadeia de lipoperoxidação (HALLlWELL & GUTTERIDGE, 1999). Em nosso 

trabalho, entretanto, os níveis de a-tocoferol apresentaram-se semelhantes em 

todos os grupos experimentais, tendo sido, entretanto observada uma 

diminuição dos níveis de ácido ascórbico no fígado dos animais após 24 horas 

da exposição ao cloreto de metilmercúrio. Esta redução poderia ser explicada 

como uma resposta do sistema antioxidante com regeneração do radical 

tocoferil a a-tocoferol pelo ácido ascórbico, impedindo deste modo a reação em 

cadeia da lipoperoxidação. 

Outra substância que desempenha papel importante no mecanismo de 

defesa celular antioxidante é a glutationa. Diversos modelos experimentais de 

intoxicação por mercúrio têm demonstrado depleção nos níveis de glutationa 

em vários tecidos, seja pela conjugação com grupamento sulfridrila ou por 

inibição das enzimas da síntese deste antioxidante (VIJAYALAKSHMI & 

SOOD, 1994; CHOI et aI., 1996; ANURADHA & VARALAKSHMI, 1999; 

HUSSAIN et aI., 1999; DRINGEN, 2000). 

Nossos resultados demonstram que os níveis de glutationa hepática 

após exposição aguda e sub-crônica ao cloreto de metilrnercúrio, não se 

mostraram significativamente diferentes entre os grupos experimentais, exceto 

o grupo controle que no intervalo de 6 horas, apresentou uma concentração 

elevada de glutationa em relação aos demais grupos. Provavelmente este 

aumento esteja relacionado com a variação circadiana da glutationa em fígado, 

pois os demais grupos controles apresentaram níveis de glutationa 
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semelhantes. Em particular nos experimentos de 6 horas, os animais eram 

sacrificados após as 12,00 horas sendo os controles sempre em primeiro lugar. 

Segundo Tunon et ai (1992) os níveis de glutationa hepática decrescem em até 

75% desde as 12,00 até as 20,00 horas. 

Ao contrário do esperado, os animais expostos ao cloreto de 

metilmercúrio não apresentaram diminuição dos níveis de glutationa hepática. 

De acordo com Yasutaka & Hirayama (1994) a dose de 100 f.lg de Hgl 9 de 

tecido adicionada a homogenado de fígado não alterou a atividade da 

glutationa-sintetase e da õ-glutamilcisteina-sintetase, enzimas responsáveis 

pela síntese de glutationa. Em nossos experimentos, a concentração de Hg 

determinada em amostra de fígado após 6, 12 e 24 horas da exposição foi de 

55 a 100 f.lg de Hgl 9 de tecido, provavelmente insuficiente para modificar a 

síntese hepática de glutationa. 

A NAC vem sendo amplamente empregada em situações de estresse 

oxidativo, devido à propriedade de reagir com radicais livres ou fornecer 

substrato para a síntese de glutationa (GIRARDI & ELIAS, 1991; ERCAl et aI., 

1996; SENER et aI., 2003). Em nossos experimentos, a NAC não foi capaz de 

aumentar os níveis de glutationa hepática em nenhum dos grupos tratados, ao 

contrário do que vem sendo demonstrado em experimentos de intoxicação com 

chumbo (ERCAl et aI., 1996; GURER et aI., 1998). 

Ballatori et aI. (1998) não foram capazes de demonstrar diferença nos 

níveis de glutationa em fígado, cérebro e rim em relação aos animais expostos 

apenas ao cloreto de metilmercúrio em camundongos que receberam 6,3 

mg/kg ao cloreto de metilmercúrio por via i.p. durante 5 dias e tratados 48 

horas antes com uma solução de 10 mg/ml de NAC pela água de beber, a 

semelhança dos nossos resultados. 

A neurotoxicidade é uma das principais características da intoxicação 

por metilmercúrio. Muitos trabalhos têm implicado uma condição de estresse 

oxidativo para a explicação deste efeito (lEBEl et ai., 1992; VIJAYALAKSMI & 
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SOOO, 1994; YEE & CHOI, 1996), que normalmente ocorre em situações em 

que há desequilíbrio entre os níveis de antioxidantes e de pró-oxidantes, com o 

predomínio destes últimos (HALLlWELL & GUTIERIOGE, 1999). 

Neste estudo, os resultados de amostras de cérebro em relação à 

medida de TBARS, não demonstraram diferença significativa entre os grupos 

experimentais, tanto na exposição aguda, como na sub-crônica ao cloreto de 

metilmercúrio, contrariamente aos resultados encontrados por VIJA YALAKSMI 

& SOOO (1994), que observaram um aumento nos níveis de TBARS em 

cérebro de animais expostos intraperitonealmente ao cloreto de metilmercúrio 

(1 mg/kg) durante 7 dias. Um dos fatores para esta explicação seria a via de 

administração do metilmercúrio, pois a maioria dos trabalhos experimentais 

descritos na literatura que demonstram uma condição oxidativa no cérebro, 

seja pelo aumento nos níveis de TBARS ou pela medida de radicais livres, 

preconizam protocolos experimentais utilizando as vias i .p. ou subcutânea para 

a administração do metilmercúrio (LEBEL et aI., 1992; YEE & CHOI, 1994; YEE 

& CHOI, 1996). 

Em paralelo, foram avaliados alguns parâmetros antioxidantes na 

intenção de avaliar a resposta do sistema antioxidante frente à exposição oral 

ao cloreto de metilmercúrio. A análise estatística de nossos resultados indica 

que a N-acetilcisteina perante a exposição aguda ao cloreto de metilmercúrio, 

não influenciou nos níveis de glutationa cerebral, exceto no grupo que recebeu 

NAC no período de 6 horas que apresentou um aumento significativo na 

atividade da glutationa redutase em relação aos demais grupos. Porém, nos 

animais que receberam NAC no intervalo de 12 horas, os níveis de glutationa 

em cérebro apresentaram-se relativamente diminuídos em relação aos demais 

grupos do mesmo intervalo de tempo, níveis estes que retornaram a valores 

semelhantes aos demais grupos após 24 horas. 
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Após 4 semanas da exposição oral ao cloreto de metilmercúrio e 5 

doses intraperitoneais de NAC, novamente apenas os animais que receberam 

NAC apresentaram uma diminuição na atividade da glutationa redutase 

cerebral em relação aos demais animais. 

Tanto na exposlçao aguda como na sub-crônica, observamos uma 

variação significativa nos níveis de glutationa, e na atividade da glutationa 

redutase em cérebro, somente os animais que receberam NAC por via i.p. 

Estes resultados nos levam a sugerir que ao invés da NAC aumentar os níveis 

de glutationa, esteja agindo de maneira contrária, ou seja, depletando os níveis 

de glutationa. 

De acordo com McLellan et. ai (1995) camundongos que receberam 320 

mg NAC/kg de peso corpóreo por via i.p., tiveram depletado os níveis de 

glutationa em granulócitos, sugerindo que em certos tipos celulares a NAC 

desempenha um papel contrário ao preconizado pela literatura. 

Em relação aos demais parâmetros antioxidantes em cérebro, não 

foram observados nenhuma diferença significativa entre os grupos 

experimentais tanto na exposição aguda como na exposição sub-crônica. 

Para avaliar o papel da NAC como agente quelante na intoxicação por 

metilmercúrio determinamos as concentrações de mercúrio em fígado e 

cérebro de animais após exposição aguda e sub-crônica ao cloreto de 

metilmercúrio. Amostras de rim, urina e bile também foram avaliadas quanto as 

concentrações de mercúrio após 4 semanas da exposição ao cloreto de 

metilmercúrio e 5 doses de NAC. 

o perfil cinético do mercúrio mostra que os animais tratados com NAC 

perante a exposição à dose única de mercúrio, mostraram após 6 horas níveis 
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elevados de mercúrio quando comparados com o grupo que recebeu apenas 

cloreto de metil mercúrio, sendo que após 12 horas os níveis começam a 

decair, permanecendo, entretanto aumentados. Somente após 24 horas os 

níveis de Hg dos animais tratados com NAC são praticamente iguais a dos 

animais expostos apenas ao cloreto de metilmercúrio. 

Neste caso, poderia estar ocorrendo uma redistribuição do mercúrio 

após 12 horas, já que no cérebro dos animais tratados com NAC, estes níveis 

encontravam-se elevados, ao contrário do fígado, começando a decair até as 

24 horas. 

São poucos os trabalhos na literatura que apresentam a cinética do 

mercúrio nestes tecidos durante as primeiras 24 horas após a exposição ao 

cloreto de metilmercúrio. Os estudos experimentais, que demonstram este tipo 

de cinética, utilizam na maioria das vezes, as vias intraperitoneal ou 

subcutânea para administração do metilmercúrio, o que torna a cinética 

totalmente diferente quando administrado por via oral. 

Na exposição sub-crônica em todas as amostras biológicas avaliadas, a 

concentração de Hg foi significativamente elevada nos animais do grupo Hg em 

relação ao grupo Hg + NAC, sugerindo que provavelmente os animais tratados 

com 5 doses de NAC conseguiram excretar maior quantidade de mercúrio em 

relação aos animais não tratados, pois também observamos um aumento no 

fluxo biliar dos animais que receberam NAC. Provavelmente as doses iniciais 

de NAC administradas nos animais expostos ao CH3HgCI, aceleraram a 

eliminação do mercúrio, pois a concentração de Hg em fígado, cérebro, rim, 

bile e urina apresentaram-se diminuída em relação aos animais não tratados. 

Em relação a concentração de Mn, Cu, Zn e Se, avaliados em fígado e 

cérebro, para verificar se a exposição ao cloreto de metilmercúrio poderia estar 

alterando os níveis destes metais essenciais nossos resultados demonstraram 
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que não houve alteração significativa nos níveis desses metais após exposição 

aguda e sub-crônica ao cloreto de metilmercúrio em fígado e cérebro. 

Somente em amostras de rim o grupo Hg apresentou um aumento nos 

níveis de Cu em relação aos demais grupos. Provavelmente, o mercúrio 

interage com o cobre, fazendo com que aumente seus níveis neste órgão, 

atuando de maneira semelhante ao arsênico que aumenta os níveis de Cu no 

rim (ELSENHANS et aI., 1987). 
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6. CONCLUSÕES 

Após a administração de dose única oral de 20 mg de CH3HgCII kg de 

peso corpóreo e N-acetilcisteína por via Lp. na dose de 200 rng/kg de peso 

corpóreo a ratos em intervalos de 6, 12 e 24 horas podemos concluir que: 

• Quando administrado por via oral o CH3HgCI não induziu o estresse 

oxidativo hepático e cerebral. 

• A NAC não foi eficiente em aumentar a excreção do mercúrio após 

de 6, 12 e 24 horas da exposição em fígado e cérebro. 

• A NAC demonstrou desempenhar um papel inverso do qual vem 

sendo preconizado, pois em tecido cerebral os níveis de glutationa 

foram diminuídos. 

A exposição sub-crônica ao cloreto de metilmercúrio na dose de 0,5 mg 

de CH3HgCII kg de peso corpóreo e 5 doses de N-acetilcisteína por via Lp. em 

dose única de 200 mg/kg de peso corpóreo a ratos podemos concluir que: 

• A NAC não foi capaz de aumentar os níveis de glutationa, tanto 

hepática como cerebral. 

• Os animais expostos ao cloreto de metilmercúrio, apresentaram um 

aumento na concentração de mercúrio em amostras de fígado, 

cérebro, rim, bile e urina. A utilização da NAC aumentou a eliminação 

do mercúrio nos tecidos analisados. 

Os resultados apresentados neste trabalho nos permitem concluir que 

na exposição aguda ao cloreto de metilmercúrio, a NAC quando administrada 

em dose única não favorece a eliminação do Hg em amostras de fígado e 

cérebro de ratos. Ao contrário da exposição continuada ao cloreto de 

metilmercúrio, e posteriormente a administração de 5 doses de NAC demonstra 

a diminuição do Hg em fígado, cérebro, rim, bile e urina de ratos, sugerindo que 

este fármaco, poderia ser uma alternativa nas intoxicações prolongadas ao 

metilmercúrio. 
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