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RESUMO

o crescimento desordenado das cidades tem trazido à tona

problemas de saneamento e degradação dos recursos naturais, entre eles a

água. O despejo de efluentes domésticos e industriais têm ocasionado a

eutrofização dos mananciais, culminando com a proliferação dos

fitoplânctons. Esta proliferação tem chegado ao ponto, em certos momentos,

de acarretar episódios de floração de algas.

Entre os organismos fitoplanctônicos que se desenvolvem no

ambiente, estão as cianobactérias, com vários gêneros capazes de produzir

diversas cianotoxinas, tais como as microcistinas, anatoxinas,

cilindrospermopsinas (CY), saxitoxinas (PSPs), entre outras. Com o aumento

da freqüência dos episódios de floração de algas, a probabilidade da

ocorrência destas toxinas também aumenta. Como conseqüência disto e

devido às exigências legais, os corpos d'água devem ser monitorados para

garantir a qualidade da água para consumo humano.

Com vistas ao monitoramento da presença das cianotoxinas CY e

PSPs, foram realizadas investigações em alguns corpos d'água do Estado

de São Paulo. Das investigações realizadas, a neosaxitoxina foi identificada

pela primeira vez no Reservatório Billings e os congêneres, saxitoxina,

goniautoxina 2, goniautoxina 3, foram identificados de forma inédita em

amostras de água deste reservatório.

Com relação à CY, foi desenvolvido um método analítico,

parcialmente validado. Entretanto, esta cianotoxina não foi localizada nas

amostras de água ou cianobactérias das águas superficiais dos corpos

d'água estudados.

Este estudo mostra a importância do monitoramento da qualidade das

águas dos mananciais quanto à presença de cianotoxinas, especialmente

daqueles corpos d'água com a finalidade do consumo humano.
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ABSTRACT

Cities growth usually occur in an unorganized manner. This tendence

can generate a variety of sanitary problems, including the degradation of

natural resources, such as water bodies. As a consequence, domestic and

industrial efluents cause eutrofication of water reservoir, increasing the

natural levei of phytoplancton, what may form algal bloom.

Among the phytoplanktonic organisms that grow in this modified

environment it is found the cyanobacteria. Some of them can produce

different types of cyanotoxins such as microcystin, anatoxin,

cylindrospermopsin (CY) and saxitoxin (PSPs). The probability of production

of these cyanotoxins increase according to frequent occurrence of algal

blooms episodes. Consequently, water bodies monitoring becomes important

to assure water quality.

The aim of this project was to develop a specific method to identify the

presence of cyanotoxins CY and to investigate PSPs in water bodies in São

Paulo State. The results confirmed the presence of neosaxitoxin (NEO), a

toxin of PSPs family. It was the first time that Neo was indentified in Billings

Reservoir along with other PSPs' types: saxitoxin, gonyautoxin 2,

gonyautoxin 3. Although the study also included CY monitoring, CY was not

identified in the tested samples.

The present study confirmed the importance of continuous searching

and monitoring of water bodies to grant quality to water used for human

consumption.
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1- INTRODUÇÃO

As elevadas atividades humanas impactantes e o crescimento

populacional desordenado, principalmente em áreas de mananciais, têm

levado os ecossistemas aquáticos a condições cada vez mais críticas de

poluição, acarretando uma piora na qualidade da água causado pelo

aumento da disponibilidade de nutrientes e também da produção primária (1)

A disponibilidade dos nutrientes (sais de nitrogênio e sais de fósforo)

em ambientes aquáticos pode se dar por ação antrópica, como despejos de

efluentes domésticos, industriais e despejos diretos nas margens dos corpos

d'água ou pelo aporte natural, devido as características locais e ações das

chuvas. A partir da disponibilidade de altas concentrações de nutrientes e

com a presença de organismos autotróficos, ocorre um aumento da

produção primária, que é definida como a produção de matéria orgânica por

organismos autotróficos, a partir de compostos inorgânicos. Entre estes

organismos, destacamos as cianobactérias que estão presentes nos corpos

d'águas, especialmente em águas calmas e ricas em nutrientes. Algumas

espécies são produtoras de cianotoxinas que podem afetar a saúde animal,

humana. Alguns estudos tem mostrado que as cianotoxinas também

possuem ação sobre plantas, interferindo com a germinação e crescimento

de macrófitas (2). A exposição humana a essas toxinas pode se dar durante

a recreação ou por ingestão de águas contaminadas (3).

No Estado de São Paulo, por exemplo, a Cy/indrospermopsis

raciborskií (Figura 1) é encontrada nos reservatórios Billings e Guarapiranga,

que são utilizados para recreação e abastecimento público (4).
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Figura 1 - Fotomicroscopia óptica da Cy/índrospermopsis raciborskii

Em decorrência do aumento dos riscos à saúde humana em razão da

contaminação de mananciais destinados ao consumo humano, o Ministério

da Saúde publicou, em março de 2004, a Portaria 518 que "Estabelece os

procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da

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

dá outras providências", na qual estão inseridos limites máximos para

microcistinas e valores recomendáveis para cilindrospermopsina e

saxitoxina. Portanto, há que se cumprir com os dispositivos legais para

garantir a qualidade da água para consumo. Há a necessidade de informar a

população quanto aos riscos do consumo destas águas de origem duvidosa

e dos riscos da utilização dos mananciais contaminados para recreação de

crianças, que podem causar não somente problemas dérmicos, mas também

problemas sistêmicos pela ingestão acidental. Estes objetivos podem ser

atingidos mediante a investigação da presença destes compostos, por

intermédio de métodos analíticos pré-estabelecidos.
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2- REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Cianobactérias

As cianobactérias são organismos, em sua maioria, unicelulares

aquáticos fotossintetizantes, que podem formar grandes colônias sendo

visíveis sem o auxílio de instrumento óptico. São os organismos mais

antigos que se tem notícia, com fósseis datados de mais de 3,5 bilhões de

anos. Tem sido atribuída as cianobactérias uma importância muito grande no

processo evolutivo, bem como na transformação da terra, principalmente

pela geração do oxigênio atmosférico por inúmeras destas espécies na era

arqueozóica e proterozóica. Outro evento que é atribuído as cianobactérias é

a origem das plantas. O c1oroplasto, pelo qual as plantas realizam

fotossíntese, é considerado uma cianobactéria residente da célula da planta.

Esta endosimbiose deve ter ocorrido no final do proterozóico, início do

Cambriano, quando as cianobactérias se alojaram no interior das células

eucariontes fornecendo alimento em troca de abrigo. As cianobactérias, por

serem fotossintetizantes e aquáticas são também conhecidas como algas

azuis. Entretanto, esta denominação não é adequada, pois o c1oroplasto é a

única semelhança entre as cianobactérias e as algas (5).

Entre as cianobactérias encontradas no Brasil estão a Microcyslis

aerugmosa, Microcystis botrys e Microcystis wesenbergii da família das

microcystaceae; Anabaena circina/is, Anabaena f1os-aquae, Anabaena

p/anctonica, Anabaena soJitaria, Anabaena spiroides, Cy/indrospermopsis

raciborskii, Nodularia spumigena e F?aphidiopsis mediterranea da Famí!ia

das Nostocaceae; Planktothrix agardhií da família das phormidiaceae, além

de outras cianobactérias das famíiias das merismopediaceae e

pseudanabaenaceae (6).

Com relação às águas do Estado de São Paulo, foram encontradas

as seguintes cianobactérias nas águas interiores: Planktolhrix agardhii,

Raphidiopsis mediterranea, Cy/indrosperrnopsis raciborskii, Anabaena

planctonica, Anabaena solitaria, Anabaena spiroides (figura 2), Microcystis
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wesenbergii e Microcysfis aeruginosa (5).

Figura 2 - Fotomicrografia óptica da Anabaena spiroides

2.2 Eutrofização

o aporte de matéria orgânica e nutrientes, principalmente o fósforo, é

responsável pelo aumento da produtividade primária, em razão da

proliferação dos organismos autotróficos, o que pode levar a eutrofização do

corpo d'água. O processo de eutrofização ocorre em diversas etapas

passando do estado oligotrófico para mesotrófico e eutrófico ou

hipereutrófico. A eutrofização pode se dar por um processo natural, quando

ocorre ao longo do tempo geoiógico, ou ainda, por processo artificial

acelerado pelas atividades antrópicas (7).

A tabela 1 mostra a relação entre a concentração de fósforo, que está

intimamente ligado ao processo de eutrofização, e o estado trófico dos

corpos d'água (8).

Tabela 1 - Estado trófico em função da concentração de fósforo

Estado Trófico Concentração de fósforo total (mg.m-3
)

Hipereutrófico >211,9

Eutrófico 53,0 - 211 ,9

Mesotrófico 26,5 - 53,0

Oligotrófico 26,5
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A cada um dos estados tróficos é atribuída uma característica às

condições da água, com especificidade na produtividade primária, bem como

na interferência quanto aos usos da água pretendidos, conforme descrito na

tabela 2 (8).

A redução do aporte de nutrientes e de contaminantes, de uma

maneira geral, pode evitar a ocorrência da formação de florações de algas.

Tabela 2 - Classificação do estado tráfico

Estado Tráfico Especificação

Hipereutrófico

Eutrófico

Mesotrófico

Oligotrófico

Corpos d'água afetados significativamente pelas elevadas concentrações de matéria orgânica

e nutrientes, com comprometimento acentuado nos seus usos. podendo inclusive estar

associados a episódios florações de algas e de mortandade de peixes e causar conseqüências

indesejáveis sobre as atividades pecuárias nas regiões ribeirinhas.

Corpos d'água com alta produtividade em relação as condições naturais, de baixa

transparência, em geral afetados por atividades antrópicas, em que ocorrem alterações

indesejáveis na qualidade da água e interferências nos seus múltiplos usos.

Corpos d'água com produtividade intermediária, com possíveis implicações sobre a qualidade

da água, mas em niveis aceitáveis, na maioria dos casos.

Corpos d'água limpos, de baixa produtividade, em que não ocorrem interferências indesejáveis

sobre os usos da água.

No processo de evolução da eutrofização de um corpo d'água, os

efluentes industriais têm importância capital no início do processo quando

estes são capazes de modificar severamente os ambientes aquáticos

oligotróficos, ou seja, não poluídos. Estes despejos industriais podem conter

substâncias tóxicas à vida aquática, ocasionando grande desequilíbrio

ecológico, propiciando o acúmulo de matéria orgânica proveniente,

principalmente, dos efluentes domésticos. Além da matéria orgânica

(carbono), os efluentes domésticos também são ricos em nutrientes

(nitrogênio e fósforo). Com aporte e acúmulo de carbono, nitrogênio e

fósforo, as algas e cianobactérias encontram as condições necessárias para

sua proliferação.

Quando os corpos d'água atingem os estados eutrófico e

hipereutrófico, os episódios de floração de cianobactérias se tornam
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relativamente comuns, aumentando a probabilidade da ocorrência de cepas

capazes de produzir as cianotoxinas (8).

2.3 Floração de cianobactérias

A ocorrência da eutrofização altera o meio aquático levando a

episódios de anaerobiose, redução da biodiversidade, perda das qualidades

cênicas, mortandade de peixes e florações de microalgas e cianobactérias.

A figura 3 mostra a diferença visual entre um corpo d'água mesotrófico e um

hipereutrófico com floração de algas.

Figura 3 - Visibilidade do disco de Secchi em ambiente mesotrófico e hipereutrófico

Entre os diversos problemas ocasionados pelas florações está o

aumento no custo do tratamento da água de abastecimento e aumento na

probabilidade de ocorrências indesejáveis, relacionadas à saúde humana_

A ocorrência de florações se dá primeiramente com a proliferação das

microalgas (algas verdes, diatomáceas, entre outras). No entanto, as altas

concentrações de nutrientes (tabela 1) também propiciam o crescimento das

cianobactérias. Este cr~scimento se dá em relação à quantidade de

organismos, entretanto, poucas espécies aparecem como predominantes no

meio. Este fenômeno ocorre pelo fato dos consumidores primários

(microcrustáceos, larvas de peixes e moluscos), sensíveis as cianotoxinas,
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priorizarem prezas que não são capazes de produzir essas substâncias,

como as microalgas, possibilitando a proliferação das cianobactérias (9 e 2).

2.4 Cianotoxinas

Várias espécies de cianobactérias são capazes de produzir

substâncias tóxicas (tabela 3) que são utilizadas em mecanismos de defesa

contra os predadores primários (9). Estas substâncias são conhecidas como

cianotoxinas e podem ser constituídas de diversos grupamentos químicos

capazes de produzirem diversos efeitos tóxicos em animais e no Homem.

As cianotoxinas podem ser classificadas quanto a seus efeitos tóxicos

em hepatotoxinas, neurotoxinas e agentes inflamatórios. Por outro lado, as

cianotoxinas também podem ser classificadas de acordo com sua estrutura

química, desta forma temos: cianotoxinas derivadas de alcalóides

(alcaloídicas), lipopolissacarídeos e oligopeptídeos (10). Com relação aos

dois grupos de cianotoxinas que são objetos deste trabalho, ambos são

classificados como cianotoxinas alcaloídicas. No entanto, as

cilindrospermopsinas (CY) são conhecidas por seus efeitos hepatotóxicos,

portanto são hepatotoxinas, enquanto os PSPs, do inglês paralitic shellfish

poisoning, denominação generalista das toxinas derivadas da saxitoxina

(STX), são reconhecidamente neurotóxicos, portanto neurotoxinas.

Diversos gêneros de cianobactérias são capazes de produzir vários

tipos de cianotoxinas e entre os diversos gêneros, existem cepas específicas

para a produção de determinada cianotoxina. A tabela 3 correlaciona as

cianobactérias com suas respectivas cianotoxinas e também a dose letal

para 50 % da população (DLso) por administração intraperitonial (i.p) (11).
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Tabela 3 - Cianobactérias produtoras das cianotoxinas e suas DLso em camundongos

Toxina DLso (~g . Kg-l . Lp, Organismo
massa corpórea do

camundon9.Q)
Microcistina- LR 50 Microcystis aeruginosa, Aphanizomenon Flos-aquae,

Microcystis viridis

Microcistina- LA

Microcistina- YR

Microcistina- RR

[D-Asp1 Microcistina- LR

[D-AsP1 Microcistina- RR

[Dha7
] Microcistina- LR

Nodularina

[D-Asp1] nodularina

Anatoxina - a

Anatoxina - a(s)

Saxitoxina

CY

2.4.1 Microcistinas

50

70

600

50-300

250

250

50

75

200-250

20

10

2000

Microcystis aeruginosa, Microcystis viridis

Microcystis aeruginos8, Microcystis viridis

Microcystis aeruginosa, Microcystis viridis, Anabaena
sp.

Microcystis aeruginosa, Aphanizomenon flos-aquae,
Microcystis viridis, Oscil/atoria agaddhii

Oscil/atoria agaddhii, Microcystis aeruginosa,
Anabaena sp.

Oscil/ataria agaddhii, Microcystis aeruginosa,
Anabaena sp.

Nodularia spumigena

Nodularia spumigena

Aphanizomenon flos-aquae, Anabaena spp.,
Oscil/atoria sp., Aphanizomenon Sp.,

Cy/indrospermum sp.

Aphanizomenon Flos-aquae

Aphanizomenon fIos-aquae, Cy/indrospermopsis
racíborskii, Lyngbya wol/ei

Cy/indrospermopsis raciborskii, Umezakia natans,
Aphanizomenon ova/isporium

Os trabalhos referentes as cianotoxinas se intensificaram a partir do

momento em que surgiram relatos de incidentes de intoxicação humana,

associadas a elas. O primeiro caso de intoxicação por cianobactérias se deu

na China com ocorrências de carcinomas no fígado, atribuído à

contaminação da água de consumo humano (12).

Em 1998, ocorreu a morte de mais de 60 pacientes idosos de uma

clínica de hemodiálise em Caruaru, PE (13). Estas mortes se deram por

contaminação da água de hemodiálise pela cianotoxina microcistina (MC),

ainda que a CY também tenha sido identificada. As MC atuam sobre o

citoesqueleto das células, ocasionando hemorragias (14). São também
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inibidoras das proteínas fosfatase do tipo 1 e 2A, resultado de uma interação

não-covalente inicial, mediada pelo ácido 2S,3S,8S,9S-3-amino-9-metoxi

2,6,8-trimetil-10-fenildeca-4E,6E-dienóico (Adda) hidrofóbico da molécula de

MC com o grupo glutamil-carboxil das enzimas. Também ocorre uma ligação

covalente entre o a, ~ - carbonil insaturado do resíduo de metildeidroalanina

da MC e o grupamento tiol da cisteína-273 da fosfatase 1 por adição de

Michael (15). A inibição destas enzimas resulta em um aumento da

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

podendo conduzir para proliferação celular e processos carcinogênicos. As

MC podem causar danos funcionais e estruturais aos hepatócitos, por

hiperfosforilação dos filamentos intermediários do citoesqueleto, levando à

retração e ao desarranjo dos microfilamentos de actina destas células (16).

Após ingestão de água ou alimentos contaminados por MC, elas são

transportadas para a corrente sangüínea, através do í1eo, por

transportadores de ácido biliar (sistema multi-específico de transporte de íon

orgânico) presente em hepatócitos e células da parede do intestino delgado

e são concentradas no fígado (17).

Administração intravenosa ou i.p de doses sub-letais de MC marcadas

com 3H em camundongos e ratos mostrou que elas são aparentemente

transportadas pelos sais biliares para o intestino e fígado. Da dose

administrada, aproximadamente 70% se localiza rapidamente no fígado,

tornando este órgão alvo desta toxina. A meia vida plasmática do congênere

MC-LR, após administração intravenosa (Lv), foi de 0,8 e 6,9 minutos para a

primeira e segunda fase de eliminação, respectivamente. Neste estudo, 75

% da cianotoxina foi excretada nas primeiras 12 h e o restante após 6 dias,

sendo que aproximadamente 9% da dose foi excretada por via urinária,

enquanto o restante foi excretado gradualmente (1 % ao dia) por via fecal.

O fígado tem papel crucial na eliminação da MC-LR e seus

metabólitos podem ser encontrados na urina, fezes e frações do citossol do

fígado (18).
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2.4.2 Cilindrospermopsina (CY)

Os estudos conduzidos até o presente momento com as CY indicam a

existência de dois congêneres, sendo que um deles possui um grupamento

hidroxila a menos em relação ao outro (figura 4). A CY é um alcalóide

tricíclico, formado de triciclo guanidina hidroximetila uracila sulfato. A CY

hidroxilada, grupo hidroxi uracila, apresenta maior potencial tóxico em

relação ao outro congênere (19).

Esta cianotoxina é relativamente estável, não havendo degradação a

100°C por 15 minutos. Em um período de oito semanas ocorre degradação

de aproximadamente 25 % em pHs 4, 7 e 10. Sua estrutura lhe confere alta

polaridade, portanto ela possui alta solubilidade em água caracterizando-a

como cianotoxina intra e extracelular. Cianotoxinas com estas características

as tornam especialmente importantes, pois não há necessidade de ruptura

das células para que a água seja contaminada. Da mesma forma, sua

remoção não ocorre por tratamento primário com filtração. Portanto, o

tratamento d'água deve ser realizado mediante criterioso estudo, garantindo

a remoção da CY (19).

R

HN~NH

"O
HN N

'\\+
HN

Cilindrospermopsina

Figura 4 - Estrutura molecular da CY (R=OH) e deoxi - CY (R=H)
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Com relação à biossíntese de CY em cianobactérias, foram realizados

experimentos com isótopos 2H_, 13C_, 15N_, e 180_, que mostraram que a CY

é um derivado policetídico, formado a partir de uma unidade iniciadora de

ácido guanidinoacético e cinco unidades de acetato (20), conforme descrito

na figura 4. Estudos adicionais não confirmaram a origem do grupo amidino

na unidade iniciadora, e também não apresentaram indícios de que seja

originária da arginina e nem tampouco do ácido ureidoacético. O gene

codificador para amidinotransferase (aoaA) foi encontrado na cianobactéria

produtora de CY, Aphanizomenon ovalisporium, sugerindo o envolvimento

desta enzima na produção da unidade iniciadora. O gene aoaA encontrava

se ligado aos genes da policetídeo sintase (PKS) e da peptídeo sintase não

ribossomal (NRPS) na mesma região genômica da Aphanizomenon

ova/isporium, o que sugere o envolvimento destas enzimas na produção de

CY. Seqüências parciais de PKS e NRPS também têm sido descritas em

Cy/indrosperrnopsis raciborskii e Anabaena bergii (20) .

..
NH]
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HNJ-.~-']( NRPS] H O

~
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H]N~OH
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H O

O
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Figura 5 - Etapas da biossíntese da CY
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Algumas Cy/indrospennopsis obtidas de reservatórios ao serem

avaliadas quanto à sua toxicidade, utilizando como modelo experimental

ratos, apresentaram alta toxicidade hepática, renal, na glândula adrenal, em

células linfóides e também em outros tecidos. Posteriormente, foi

comprovado que esta toxicidade se deve à CY, que é um potente inibidor da

síntese de proteínas (21), com dose diária tolerável calculada de 0,02 IJg .

Kg-1
, de massa corpórea/dia, baseada em dados de toxicidade aguda em

ratos (19).

A contaminação humana pode se dar por ingestão de água

contaminada ou por ingestão de peixes contaminados, devido à

bioacumulação muscular e nas vísceras de peixes.

Ainda que a CY seja uma cianotoxina que está presente tanto no

meio intracelular quanto no meio extracelular, a utilização de algicida em

reservatórios nos quais existem cianobactérias produtoras de cianotoxina

pode piorar a qualidade da água devido à liberação do conteúdo intracelular.

Um reservatório na Austrália, que apresentava florações de

Cy/indrospennopsis, foi tratado com um algicida de membrana que causou a

ruptura das cianobactérias. Desta forma, ocorreu a liberação da CY do meio

intracelular para a água acarretando a intoxicação de uma população

indígena da região. Uma semana depois da aplicação, a população da

região apresentou sintomas parecidos com os da hepatite, além de mau

funcionamento renal, com excreção de sangue na urina e nas fezes. Os

danos renais severos, juntamente com os danos gastrintestinais

ocasionaram uma perda muito grande de água e eletrólitos nos indivíduos,

acarretando um choque hipovolêmico (19).

Diversos estudos de toxicidade da CY mostram que ela é capaz de

inibir a síntese protéica com a possibilidade de acarretar o acúmulo de

triglicérides no fígado, devido à inibição da síntese e excreção de

lipoproteínas. Os estudos também mostram a diminuição da quantidade de

proteínas totais contidas nos microssomas hepáticos em 33% em

camundongos que receberam doses i.p de 0,2 mg. (Kg de massa corpórear1

e 21 % de fosfolipídios, em comparação com camundongos controle.
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Os sintomas decorrentes desta administração são os mesmos que se

acometem em humanos (19).

Outros experimentos realizados in vivo mostram que a CY diminui

severamente a concentração de glutationa na forma reduzida (GSH). Esta

redução é dose e tempo dependente, conforme observado em estudos

realizados in vitro, nos quais hepatócitos de ratos foram incubados com CY

em doses ~ 1,6 M. Estes mesmos estudos demonstraram que o decréscimo

de GSH é precedido por sinais de toxicidade determinados pela liberação de

lactato desidrogenase (19).

Experimentos realizados com camundongos machos demonstraram

que a hepatotoxicidade ocorre em quatro fases:

1 Descolamento dos ribossomos dos retículos endoplasmáticos rugosos

acarretando acúmulo no citoplasma do hepatócito;

2 Redução da atividade das enzimas do sistema citocromo P450, 24

horas após a administração do extrato;

3 Ocorrência de esteatose, provavelmente induzida por espécies

reativas de oxigênio ou nitrogênio e

4 Necrose hepática.

Foi demonstrado que o principal alvo da cilindrospermopsina é o fígado.

Porém, podem ser afetados outros órgãos como o timo, rins, glândula

adrenal, pulmões, intestino e coração (19).

2.4.3 Saxitoxinas

As saxitoxinas genericamente conhecidas como PSPs (para/ytic

shellfish poisoning) são alcalóides derivados da tetrahidropurina (tabela 4),

que formam cristais brancos, muito higroscópicos, solúveis em água, pouco

solúveis em metanol e etanol e praticamente insolúveis em solventes

apoiares. São substâncias bastante alcalinas com pKa de 8,2 e 11,5. Atuam
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bloqueando canais de sódio, tendo como alvo primário os axônios neuronais

(22).

Estão descritos mais de vinte congêneres dos PSPs, os quais

possuem uma estrutura básica de saxitoxina com diversos substituintes,

conforme descrito na tabela 4 (23 e 24). Entre estes vinte e um compostos,

estão incluídos aqueles que ocorrem em águas salobras, no mar e em água

doce.

Os PSPs são mais conhecidos como toxinas marinhas, produzidas

por Alexandrium spp., Gymnodíníum spp. e por bactérias heterotróficas.

Entretanto, em estudos mais recentes, têm sido identificadas em

cianobactérias como a Aphanízomenon f1os-aquae, Anabaena círcína/ís,

Lyngyía wolleí, Plantothrix sp. que são espécies de cianobactérias de água

doce (25). Algumas cepas de Cy/índrospermopsís racíborskií que são

capazes de produzir os PSPs foram encontradas no reservatório Billings,

localizado na Cidade de São Paulo e também em reservatórios da Austrália

(26), diferentemente do que ocorre em outros locais, onde estas

cianobactérias produzem a cilindrospermopsina.

Tabela 4 - estrutura básica de saxitoxina e seus substituintes

R4 R4

1 H
-OCON~RI........ I RI R2 R3 -OCONHOSO, -OH H

N

~~~NI
H H H STX GTX5 (BI) dcSTX DoSTX

~'~H
OH H H NEO GTX6(B2) DcNEO

- rn OH OS03- H GTXI C3 dcGTXI

rn H OS03- H GTX2 CI dcGTX2 doGTXI

R3
H H asa; GTX3 C2 dcGTX3 doGTX2

OH H OS03- GTX4 C4 dcGTX4

STX - saxitoxina; GTX - goniautoxina; de - decarbamoil e do - deoxicarbamoil
NEO- neosaxitoxina

Algumas alterações na estrutura dos PSPs podem acarretar

mudanças no seu potencial tóxico (27). A figura 6 apresenta exemplos
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destas alterações, indicando a diferença relativa da toxicidade para cada

uma das estruturas. Com isto, fica claro que na avaliação dos efeitos tóxicos

das saxitoxinas, há que se considerar o congênere em estudo.

Epimerização

I ~
hidroli se ácida

+
c GTX3

Alga Concha Concha
H H

"'S;~Y0}x
I IoS/Nyo}x WNyo}x3 H 3 H H H

O I O I O I

HN N\ HN N" HN N"

}t .. r NH ~ ". r NH *. +FNHH,N ~~H
H2N' N ..'-.N_ H H2N' N \ N_ H

H~~H ~~H
OSO)' H OH

asO)' H 080)'

I t t
seis vezes mais toxica

onze vezes menos toxica

Figura 6 - alterações intra-moleculares dos PSPs em moluscos

o mecanismo de ação dos PSPs foi elucidado em meados de 1960,

quando experimentos voltagem dependentes foram realizados,

demonstrando que os PSPs interrompem seletivamente e reversivelmente a

corrente de sódio das membranas excitadas. A curva dose-resposta obtida

foi consistente com o bloqueio da ação de um canal por uma molécula da

toxina. Este bloqueio se dá pela interação do grupo guanidina, carregado

positivamente, com o grupo carboxila, carregado negativamente, do lado

externo da membrana plasmática das células nervosa e muscular,

impedindo o influxo de sódio pelo canal (23), resultando no bloqueio do

potencial de ação da célula, causando paralisia.

Os carbamatos substituintes na posição 4 (tabela 4) são

potencialmente os congêneres mais tóxicos (saxitoxina-STX, neosaxitoxina

NEO, goniautoxina-GTX1-4) com toxicidade de 10-100 vezes maior que B e

C, toxinas que são N-sulfocarbamoil derivados (28 e 29).

Estudos realizados em camundongos mostraram que a toxicidade
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relativa da 12 carbamato e sulfocarbamoil toxina é decrescente na seguinte

ordem: NEO, STX, GTX3, GTX2, C2, 82, 81, C1. As sulfocarbamoils (81,

82, C1, C2) são substancialmente menos potentes que os produtos da

hidrólise do carbamato (STX, NEO, GTX2, GTX3) e as toxinas 81, 82 e C2

possuem o mesmo potencial tóxico, apesar das suas diferenças de estrutura

e carga. A toxina C1 é muito atenuada, mas tem alguma atividade intrínseca

(30).

A DLso da STX para camundongos com administração i.v, Lp e oral,

são 2,4 J.!g . kg-1
, 10 J.!g . kg-1 e 263 J.!g . kg-1

, respectivamente (23).

Ainda que as sulfocarbamoil toxinas sejam pouco tóxicas aos

humanos por ingestão, uma parte delas pode se hidrolisar formando

carbamatos mais tóxicos. Com as condições de hidrólise facilitadas do grupo

sulfato, os alimentos que contenham as sulfocarbamoil passam a se

constituir em um latente depósito de potentes toxinas. As sulfocarbamoil

podem ser prontamente convertidas em carbamato, acarretando um

aumento na toxicidade de 40 vezes (22).

A absorção dos PSPs se dá facilmente pela mucosa gastríntestinal,

ainda que sejam, majoritariamente, carregados positivamente, pela

protonação ocasionada pelo pH fisiológico. Os sintomas ocasionados pelo

PSPs variam de acordo com severidade da intoxicação, que é dependente

basicamente de três fatores, são eles: o congênere ingerido; a quantidade

ingerida e a velocidade de eliminação (15).

Estudos toxicocinéticos mostraram que após administração

intravenosa de uma dose subletal (2 IJg/kg) de STX em ratos, 19 % dela foi

excretada, pela via urinária, após 4 horas da administração, após 24 horas

58 % da toxina já haviam sido eliminados e ao final de 144 horas 68 %, da

STX injetada (23). Foram observadas concentrações séricas da saxitoxina

de 3 a 47 nM durante a fase aguda da intoxicação e doses entre 65 e 372

nM na urina após o episódio agudo, evidenciando o clearence após 24

horas, sendo que esta eliminação ocorre preferencialmente pela via urinária

(31).

A partir de análises de pacientes contaminados por diversos
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congêneres de saxitoxinas no Alasca em 1994, indicaram que episódios de

aumento da pressão sangüínea são dose-dependente. Entretanto, esta

característica não foi observada em experimentos com animais, sugerindo

que estas diferenças estão relacionadas ao fato de que os animais são

expostos exclusivamente à STX, enquanto a exposição humana se deu com

um coquetel contendo os diversos congêneres de saxitoxina (31).

2.5 Aspectos legais de monitoramento da qualidade das águas

Em função da necessidade de se atualizar a legislação referente à

qualidade da água para consumo humano, da evidente importância das

cianobactérias e suas cianotoxinas, entre outras considerações, o Ministério

da Saúde estabeleceu em 29 de dezembro de 2000, por intermédio da

Portaria nO 1469, os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle

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

potabilidade. Esta Portaria atualizou e substituiu a antiga Portaria MS nO

36/GM, de 19 de janeiro de 1990 e estabeleceu o prazo de 36 meses para

adequação dos órgãos afetados pela Portaria, "no caso de tratamento por

filtração de água para consumo humano suprida por manancial superficial e

distribuída por meio de canalização e da obrigação do monitoramento de

cianobactérias e cianotoxinas" (32).

A Portaria nO 1469, acabou por ser substituída pela Portaria n.o 518,

de 25 de março de 2004, a qual estabelece os mesmos objetivos de sua

antecessora, com prazo de adequação prorrogado em um ano. Nesta última,

ficaram estabelecidos os limites de 1,0 IJg . L-1 para microcistinas e

recomendados limites de 15,0 IJg . L-1 para CY e 3,0 IJg . L-1 de saxitoxina, em

água potável. A Portaria estabelece ainda, no § 10 do Artigo 19, que o

monitoramento de cianobactérias na água do manancial, no ponto de

captação, deve obedecer a uma freqüência mensal quando o número de

cianobactérias não exceder 10.000 células. L-1 (ou 1 mm3
. L-1 de biovolume),

e semanal quando o número de cianobactérias exceder este valor. Em casos

mais extremos com a concentração excedendo 20.000 células. mL-1 (2 mm3
.
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L-1 de biovolume), o § 50 do Artigo 18, exige ainda a análise semanal de

cianotoxinas da água na saída do tratamento e nas entradas (hidrômetros)

das clínicas de hemodiálise e indústrias de injetáveis, sendo que esta

análise pode ser dispensada quando não houver comprovação de toxicidade

na água bruta por meio da realização semanal de bioensaios em

camundongos (33).

Independentemente da regulamentação da qualidade da água de

consumo humano, há que serem consideradas as medidas preventivas que

além de auxiliarem o atendimento à legislação, também podem ser utilizadas

como ferramentas para a efetiva melhoria da qualidade das águas.

As medidas corretivas têm como objetivo principal a adequação da

qualidade das águas para atendimento à legislação e as necessidades

humanas. Entre as ações corretivas podem ser necessárias medidas para

eliminar as cianobactérias nos corpos d'água (33). No entanto, não se pode

perder de vista que as cianotoxinas são parte integrante do conteúdo

intracelular das cianobactérias e que a morte delas pode envolver um

processo de ruptura da membrana celular liberando todo o conteúdo

intracelular para água, o que pode representar maiores dificuldades no

tratamento, interferindo na sua qualidade. A fim de regulamentar as

atividades de controle de cianobactérias na água, objetivando evitar o

aumento da concentração de cianotoxinas na água, a Portaria 518

estabelece em seu Artigo 19, § 20 que: uÉ vedado o uso de algicidas para o

controle do crescimento de cianobactérias ou qualquer intervenção no

manancial que provoque a lise das células destes microrganismos, quando a

densidade das cianobactérias exceder 20.000 células mL-1 (ou 2 mm3
. L-1 de

biovolume), sob pena de comprometimento da avaliação de riscos à saúde

associados às cianotoxinas" (33). Outros procedimentos para o tratamento

da água como a floculação/filtração e pré-oxidação também podem ser

adotadas. Entretanto, experimentos piloto realizados com Microcystis e

Planktothrix, obtidas de mananciais, mostraram que estes tratamentos

induzem a liberação das cianotoxinas do meio intracelular para o meio

extracelular e que a ozonização da água após tratamento convencional não
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3- OBJETIVOS

Os objetivos deste trabalho estão relacionados às questões de Saúde

Pública, e se referem à investigação da presença das hepatotoxina

cilindrospermopsina e seus congêneres, bem como das neurotoxinas PSPs

nos corpos d'água que podem, de alguma forma, ocasionar riscos à saúde

humana e animal.

3.1 Objetivos específicos

Investigar a presença das CY em corpos d'água, especialmente

naqueles em que há captação para consumo humano, ou que sejam

utilizados para recreação no Estado de São Paulo;

Desenvolver métodos analíticos por HPLC para quantificação de CY;

Investigar a presença das PSPs no Reservatório Billings.
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4 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

4.1 Coleta

4.1.1 Cianobactérias

- Frascos de vidro âmbar com capacidade de 5 L;

- Rede coletora de fitoplâncton com malhas de 20 e 45 IJm;

- Caixa térmica com capacidade de 50 L para transporte;

- Baldes de aço inox com capacidade para 10 L;

- Moto-bomba com motor de dois tempos;

- Embarcações com motor de popa de 25 e 90 HP, munidos de todos os

equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamentos de proteção

coletiva (EPC) necessários ao trabalho embarcado nos mananciais e

- Centrífuga Sorvall® RC-5B refrigerada, Du Pont Instruments.

4.1.2 Água

- Frascos de vidro âmbar com capacidade de 5 L;

- Caixa térmica com capacidade de 50 L para transporte;

- Cordas de Nylon para arraste das redes;

- Baldes de aço inox com capacidade para 10 L e

- Embarcações com motor de popa de 25 e 90 HP, munidos de todos os

equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamentos de proteção

coletiva (EPC) necessários ao trabalho embarcado nos mananciais.

4.2 Extração e concentração de cianotoxinas

4.2.1 A partir de algas

- Balança semi-analítica;
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- Proveta com capacidade de 50 mL;

- Banho de ultrassom UNIQUE ®USC 700;

- Metanol P.A.;

- Água purificada;

- Tubos de vidro para concentrador Speed Vac®;

- Concentrador de amostras Speed Vac®;

- Cartuchos C18 para extração em fase sólida Sep-Pak®;

- Seringas descartáveis de 1 mL e

- Frascos para acondicionamento e análise cromatográfica de 1,5 mL de

capacidade (vials).

4.2.2 A partir de uma floração de algas (água + algas)

- Proveta com capacidade de 1 L;

- Frascos de vidro com capacidade de 250 e 500 mL boca larga;

- Liofilizador;

- Pipetas Pasteur;

- Metanol P.A.;

- Água purificada;

- Banho de ultra-som UNIQUE ®USC 700;

- Tubos de vidro para concentrador Speed Vac®;

- Concentrador de amostras Speed Vac®;

- Cartuchos C18 para extração em fase sólida Sep-Pak®;

- Seringas descartáveis de 1 mL e

- Frascos para acondicionamento e análise cromatográfica de 1,5 mL de

capacidade (vials).

4.3 Armazenamento das amostras

- Freezer -20°C
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4.4 Análise, separação e identificação cromatográfica

- Agua ultrapurificada MiIIi O®;

- Metanol grau HPLC.

- Ácido acético 0,03 M

- Ácido octanosulfônico pH 6,9

- Fosfato de amônio pH 6,9

- Ácido periódico

- Ácido fórmico 0,01 M

- HPLC Shimadzu CLASS LC 10, acoplado ao degaseificador Degasys DG-

2410, Kyoto, UVNis SPD-10 AV - Shimadzu; detector de arranjo diodo

PDA SPD-M10 AV - Shimadzu; intercomunicador CBM-10A e injetor

automático.

- Coluna analítica, Synergi Hydro-RP, 80 A, 4 IJm, 250 x 4,6 mm

(Phenomenex);

- Coluna analítica coluna semi-preparativa C18, tipo Luna, 5 IJm, 250 x 10 mm

(Phenomenex);

- Coluna analítica C18,tipo Luna, 5 IJm, 250 x 4,6 mm (Phenomenex);

- Espectrômetro de massa MS triplo quadrupolo, equipado com probe

electrospray modelo Ouattro Micro Waters/Micromass, Manchester, UK.

- Fluorímetro
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5 MÉTODOS

O processo de investigação das cianotoxinas, utilizado neste trabalho,

passou por diversas etapas, que se iniciaram na coleta de amostras,

seguindo pela extração, concentração, pré-tratamento das amostras e,

finalmente, a identificação, conforme descrito na figura 7.
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Figura 7 - Fluxograma da investigação de cianotoxinas
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5.1 Locais de coleta

Durante boa parte do tempo de desenvolvimento dos trabalhos, os

padrões de cilindrospermopsina não estavam disponíveis no mercado. Desta

forma, várias possíveis fontes destas toxinas foram investigadas, desde

lagos particulares que sabidamente possuem predominância de

Cy/indrospermopsis raciborskii, como o lago da Escola Superior de

Agricultura Luiz de Queirós - ESALQ, até mananciais utilizados para

consumo humano, com objetivo de identificar separar e purificar a CY.

5.1.1 Reservatório Billings

No período de 2004 a 2006 foram colhidas amostras nos seguintes

compartimentos do Reservatório Billings:

- Braço do Taquacetuba (A), localizado na região de Santo Amaro na cidade

de São Paulo;

- Braço do Rio Grande, também conhecido como Jurubatuba (B) e

- Braço do Rio Pequeno (C), localizado no alto da Serra do mar na cidade de

Cubatão;

- Porto da Usina elevatória de Pedreira (D).

A figura 8 mostra a localização do Reservatório Billings na Grande São

Paulo, enquanto a fotografia de satélite (figura 9) mostra a localização dos

referidos pontos no Reservatório.

Cada um dos pontos de coleta possui características específicas que

fizeram deles, pontos estratégicos: no ponto A, ocorre a transposição da

água para o reservatório Guarapiranga, que por sua vez possui uma

captação de água para tratamento e consumo humano. Portanto, trata-se de

um ponto, que entre outros motivos está relacionado com a saúde humana

posto que uma de suas finalidades é o seu consumo. O ponto B possui outra

captação de água para tratamento e consumo humano, da mesma forma

que o ponto A, tem sua importância relacionada à saúde pública. O ponto C

é, potencialmente, uma fonte considerável da CY ou PSPs devido ao fato de
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que, ao contrário dos outros compartimentos do reservatório Billings que

possuem predominantemente cianobactéria Microcysfis, é um viveiro natural

e com predominância de Cy/indrospermopsis raciborskii (8). No entanto, é

descrito que a vocação das cepas encontradas na Billings é a produção de

cianotoxinas PSPs. Finalmente, referente ao ponto O, trata-se de um ponto

de apoio, pois, devido a sua localização e por suas características

hidrológicas e físicas, é uma fonte quase inesgotável de cianobatérias.

Figura 8- Localização do Reservatório Billings na Grande São Paulo. Em vermelho, estão
captações de água para consumo humano

Figura 9- Fotografia de satélite do reservatório Billings, com indicação dos locais de
coleta.
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5.1.2 Reservatório de Itupararanga

o reservatório de Itupararanga, localizado na região de Sorocaba é

utilizado no abastecimento público e industrial; recreação e irrigação (8). O

Relatório de Qualidade das Águas Interiores da CETESB (2004) mostra que

na composição de sua massa fitoplanctônica há quantidades razoáveis de

Cy/indrospermopsis raciborskii. Portanto, trata-se, potencialmente, de fonte

de CY, ao mesmo tempo em que sua utilização para consumo humano

tornando-o importante na investigação da presença de cianotoxinas. A figura

10 mostra a localização do reservatório no Estado de São Paulo, destacando

sua localização e a do ponto da coleta realizada em agosto de 2005 na

região de Sorocaba.

w

~~ ; ~... Ponto de coleta

Figura 10- Localização do Reservatório de Itupararanga na região de Sorocaba

5.1.3 Lago da Escola Superior de Agricultura - ESALQ

O lago localizado no Departamento de Ciências Biológicas da ESALQ

em Piracicaba foi utilizado como possível fonte de CY devido à presença de
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forma predominante da cianobactéria Cy/indrospermopsis raciborskii,

conforme informação da Professora Ora. Maria do Carmo Bittencourt

Oliveira do Laboratório de Sistemática de Algas (ESALQ). As coletas neste

lago foram realizadas no primeiro semestre de 2005.

5.1.4 Lago nO 70 do Zoológico de São Paulo

Em fevereiro de 2006 foi detectada a morte de algumas espécies de

aves, na Fundação Parque Zoológico de São Paulo, após consumo da água

do lago 70 daquele parque. Os exames de causa mortis nos animais

mostraram danos no fígado, que podem ter sido causados por cianotoxinas.

Durante ensaios realizados para a detecção da MC foi observada a

formação de uma banda de absorção em 262 nm, comprimento de onda

característico da CY (35). A partir destas evidências, levantou-se a

necessidade de investigação da CY, a partir de florações da região.

5.1.5 Amostra do Rio Tietê

A CETESB evidenciou florações de cianobactérias na região da

prainha Tatuí, localizada no Rio Tietê, município de Tatuí. As amostras

obtidas deste ponto foram alvo de investigação, a partir do surgimento da

banda de absorção em 262 nm.

5.2 Métodos de coleta

A coleta qualitativa das cianobactérias pode ser realizada por

intermédio do arraste de redes de fitoplâncton com malha de 20 Ilm (36),

realizada na superfície dos corpos d'água em uma faixa compreendida entre

O e 50 em de profundidade. Outra possibilidade da utilização das redes de

fitoplâncton é o bombeamento da água com uma moto-bomba para a rede.

Quando ocorrem grandes acúmulos de cianobactérias na superfície do corpo

d'água (nata), as amostras podem ser coletadas diretamente em frasco de
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vidro âmbar, com o auxílio de luvas e de baldes de aço inox. A figura 11

mostra a operação de recolhimento dos organismos coletados com o auxílio

da rede de fitoplâncton.

Figura 11 - Recolhimento da rede de fitoplâncton (detalhe) durante procedimento de coleta

Durante o processo de coleta das amostras do Reservatório Billings

(compartimentos Taquacetuba, Rio Grande e Rio Pequeno) e lago 70 do

Parque Zoológico foram determinados o pH, condutividade, temperatura da

água e oxigênio dissolvido. No Reservatório de Itupararanga foram

determinados pH, oxigênio dissolvido e temperatura da água. Entretanto,

estes parâmetros não foram determinados para as amostras coletadas no

Porto da Usina Elevatória de Pedreira, lago da ESALQ e Rio Tietê.

A tabela 5 mostra os resultados obtidos nas determinações de campo.

Tabela 5 - Dados de campo das coletas realizadas no reservatório Billings e Zoológico

~ Taquacetuba Rio Grande Rio Pequeno Zoológico
Parâmetro (lago 70)

pH 8,5 - 9,8 7,3 - 8,6 8,2 - 9,1 9,5

T (0C) água 23,3 - 24 22,0 - 24,0 22,0 - 24,0 27,4

üD (mg/L) . 8,5 - 14,7 8,4 - 10,6 8,1 - 11,2 14,0

Cond. (flS/cmL
) 202 - 216 230 - 290 140 - 170 140

T= temperatura; OD= oxigênio dissolvido na água; Cond.= condutividade elétrica da agua
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5.3 Transporte das amostras

As amostras recolhidas nos frascos de vidro âmbar foram

acondicionadas e transportadas em caixas térmicas, para manutenção da

temperatura.

5.4 Identificação das cianobactérias

As amostras coletadas diretamente nos frascos ou aquelas

concentradas em rede de fitoplâncton foram encaminhadas para a

identificação por microscopia óptica no Laboratório de Comunidades

Aquáticas da CETESB.

5.5 Armazenamento de amostras provenientes de florações de

cianobactérias

As amostras provenientes de ambientes eutróficos ou hipereutróficos

que apresentavam florações de cianobactérias foram submetidas a uma

força centrífuga de 7.649 G por 30 minutos. As algas sedimentadas foram

recolhidas e mantidas em congelador (- 20°C) até a sua utilização.

5.6 Extração das cianotoxinas

5.6.1 Amostras de água

As amostras de água (1000 mL) foram concentradas por liofilização.

O material sólido obtido da liofilização foi ressupenso em 2 mL de água

purificada. Esta amostra concentrada cerca de 500 vezes foi submetida ao

banho de ultrassom, em 40 kHz por 30 mino Em seguida, a amostra foi

filtrada em 45 J..lm e levada à extração em fase sólida (EFS), conforme item

5.6.3. Posteriormente, foi realizado ensaio cromatográfico para determinação

das cianotoxinas.
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5.6.2 Massa de cianobactérias congeladas

As amostras centrifugadas e congeladas, conforme descrito no item

5.5, foram descongeladas em temperatura ambiente e, em seguida, res

suspensas em água purificada na proporção de 10% de massa de

cianobactéria e 90% de água. As cianobactérias ressuspensas foram

submetidas ao banho de ultrassom a uma freqüência de 40 kHz por 30 min,

para ruptura das células e liberação do conteúdo intracelular. Após a ruptura

das células, as amostras foram centrifugadas por 30 min a uma força de

7.649 G. O sobrenadante foi recolhido e submetido ao processo de

liofilização ou concentração em evaporador centrífugo à vácuo (Speed vac

~. As amostras concentradas foram ressuspensas em água purificada para

EFS, conforme item 5.6.3.

5.6.3 Extração em fase sólida

Inicialmente, as colunas de EFS foram ativadas eluindo-se de 1 mL de

MeOH (100%), em seguida 1 mL de uma mistura a 50% (v/v) de MeOH/H20

e finalmente 1 mL de H20 purificada. Após a ativação da coluna, deu-se

início ao processo de extração da CY. Foram eluídas 0,5 mL de amostra,

seguido de 1 mL de H20 purificada e depois, 1 mL de MeOH/H20 (50% v/v).

No processo de ativação e extração foi utilizada uma seringa descartável de

1 mL, para possibilitar a eluição das fases móveis (MeOH, MeOH/H20, H20),

em uma vazão entre 5 e 10 mL.min-1
. A figura 12 mostra um fluxograma da

ativação dos cartuchos C18 e o processo de EFS.
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Figura 12 - Fluxograma do processo de extração em fase sólida

5.7 Cromatografia de par iônico para determinação de PSP

As amostras tratadas conforme descrito no item 5.6.1 foram

encaminhadas ao Departamento de Química dos Alimentos da Faculdade de

Biologia e Farmácia da Universidade de Jena, Jena, Alemanha, onde foram

ressuspensas em 1 mL de ácido acético 0,03 M, sonicadas em banho de

gelo a 35 kHz por 60 segundos. Este extrato foi submetido à centrifugação

em 23.425 G por 5 minutos. O sobrenadante foi filtrado em filtro de 45 Jlm e

finalmente injetados 10 f.1L no HPLC. A fase móvel utilizada foi um tampão

composto de uma solução de ácido octanosulfônico e fosfato de amônio em

pH 6,9. Pós coluna, foi promovida a oxidação alcalina com ácido periódico à

50°C. A resultante desta transformação foi determinada em f1uorímetro em

ÀEX 330 nm e ÀEM 395 nm (37).
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5.8 Condições cromatográficas de separação da cilindrospermopsina

A fase móvel utilizada na corrida cromatográfica foi composta de água

e metano!. Foram realizadas corridas isocrática e com gradiente, a fim de se

verificar a melhor definição dos picos cromatográficos, com vazão de 1 mL .

min-1 da fase móvel (35 e 38).

5.8.1 Condição cromatográfica 1

Nas separações cromatográficas isocráticas realizadas com a coluna

do tipo Luna® C18 a fase móvel foi composta por 2% de MeOH e 98% de

H20, com bomba binária, por 10 minutos e em seguida foi utilizada uma

mistura de MeOH/H20 50% por outro período de 10 min (gráfico 1). Para

estas condições foram injetados 100 IJL de amostra.

s
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Gráfico 1 - Variação da concentração de MeOH em função do tempo (coluna Luna® C18)

Para as separações cromatográficas realizadas com a coluna Synergy

Hydro-Rp® foram realizados alguns ajustes, em relação à utilização da

coluna luna® C18. Após os ajustes, a corrida cromatográfica passou a

operar com fase móvel composta por 100% de H20 de O até 10 min, em

seguida (de 13 até 23 min) com MeOHI H20 (50%) e finalmente, de 25 até

35 min MeOH (100%), conforme gráfico 2. A vazão da fase móvel utilizada

foi de 1 mL . min-1
, com a injeção de 50 IJL de amostra.



34

A separação cromatográfica realizada com a coluna analítica Synergy

Hydro-RP® foram realizadas com injeção de 100 IlL e vazão de 1 mL. min-1
,

conforme descrito no item 5.8.1. As amostras coletadas foram concentradas

em evaporador centrífugo à vácuo.

Gráfico 2 - Variação da concentração de MeOH em função do tempo (coluna Synergy)

5.8.2 Condição cromatográfica 2
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A composição da fase móvel, na operação cromatográfica em

gradiente, foi utilizada uma mistura de MeOH/H20 que variou de O até 100%

de MeOH em 20 minutos, tendo, a corrida, se iniciado com 0% MeOH até 10

min, conforme gráfico 3.

10 13 20 25 30 35 40 Tempo (min)

Gráfico 3 - Variação da concentração de MeOH em função do tempo (gradiente)
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5.9 Espectrometria de massas

1 = designa coluna analítica

2 = designa coluna semi-preparativa

Após a coletas dos picos, as amostras foram novamente

concentradas em Speed-Vac® e ressuspensas em 2 mL MeOH/H20 (50 %

v/v).

Os picos cromatográficos que apresentaram absorção em 262 nm no

UV-VIS foram coletados em coluna C18 Luna semi-preparativa, com

injeções de 500 j.JL e vazão de 4,7 mL . min-1 em corrida isocrática, conforme

descrito no item 5.8.1.

A vazão utilizada na coluna semi-preparativa (4,7 mL . min-1
) foi

calculada pela equação:

F =fluxo mL . min -1

r = raio da coluna (mm)

L = comprimento da coluna (mm)

F2 = F1 . (L2 . L1-1) x (r2 . rr1
)2

Onde:

As amostras ressuspensas da coleta de picos foram encaminhadas

para confirmação da presença da molécula de CY por espectrometria de

massa (MS/MS). A amostra foi injetada na fonte de íons por infusão a um

fluxo de 2 - 10 j.JL . min-1
. O espectro de massa (varredura) foi adquirido no

modo positivo, com a utilização de íons moleculares protonados [M+Hrcom

ácido fórmico a 0,01 M.



6 RESULTADOS E DISCUSSÃO

6.1 Coleta

As coletas foram realizadas de forma qualitativa, conforme descrito no

item 5.1, tendo sido verificada, por microscopia óptica, a predominância de

Microcyslis na maioria dos pontos, à exceção do compartimento Rio

Pequeno do Reservatório Billings, que apresentou predominância de

Cy/indrospermopsis raciborskii. Entretanto, a quantidade de

Cy/indrospermopsis obtida em todos os pontos do Reservatório foi suficiente,

fato este que é corroborado pelos resultados das cianotoxinas que serão

descritos mais adiante.

Os reservatórios Billings e Itupararanga possuem, sistematicamente,

grandes quantidades de Cy/indrospermopsis raciborskii (8), sendo, desta

forma, utilizados para a coleta de amostras para identificação da CY.

Entretanto, a ocorrência de Cy/indrospermopsis raciborskii na amostra

coletada em Itupararanga foi muito baixa, impossibilitando o processamento

da amostra.

6.2 Investigação da presença de CY

As investigações da CY foram realizadas em dois momentos distintos:

sendo o primeiro com os ensaios realizados sem a utilização de padrão e o

segundo com a utilização de padrão.

6.2.1 Investigação da presença de CY sem padrão

Os resultados descritos a seguir se referem às investigações sem a

utilização do padrão de CY, uma vez que este padrão foi lançado no

mercado apenas em outubro de 2005. Portanto, as investigações foram

baseadas nas informações obtidas na CETESB acerca de corpos d'água

com abundância das cianobactérias potencialmente produtoras de CY, em
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que entre elas, a mais comumente encontrada é a Cy/indrospermopsis

raciborskii. Em relação aos critérios de coleta de amostras separadas

cromatograficamente, não houve seleção, ou seja, todo e qualquer pico que

apresentasse absorção no UV-VIS em 262 nm, ou próximo disto, era

coletado e encaminhado para espectrometria de massas.

6.2.1.1 Compartimento Taquacetuba e Rio Pequeno (Billings)

Os resultados cromatográficos encontrados a partir de amostras de

algas liofilizadas do compartimento Taquacetuba, no reservatório Billings,

apresentaram picos para substâncias que absorvem no UV-VIS em 262 nm,

que também são característicos para CY (39), ainda que em tempo de

retenção muito próximo do To (figura 13). Nenhum outro pico com estas

características foi encontrado ao longo de 25 minutos de corrida, conforme

estratégia cromatográfica descrita no item 5.8.1 (gráfico 1). Entretanto, na

espectrometria MS/MS (figura 14) os resultados não confirmaram a presença

da CY neste compartimento.

Os resultados obtidos nas amostras do Rio Pequeno (figura 15) foram

muito parecidos com o do Taquacetuba, ou seja, existem substâncias

capazes de absorver em 262 nm, mas a espectrometria MS/MS mostrou que

não há CY nas amostras colhidas neste compartimento (figura 16).

Na medida em que os mananciais têm sido estudados quanto à

presença de cianotoxinas, mais tem se detectado a CY, mostrando que ela

ocorre de maneira global. Entretanto, no início das investigações desta

cianotoxina sua presença era atribuída apenas aos países tropicais e sub

tropicais (19). Na última década, também tem sido observado um grande

aumento na ocorrência da espécie Cy/indrospermopsis raciborskii, em

diferentes regiões brasileiras (40). Adicionam-se ainda as várias mortes de

animais selvagens e domésticos atribuídas à presença de cianotoxinas (41).

Portanto, seria de se esperar detecção desta cianotoxina nos reservatórios

estudados. Entretanto, os resultados encontrados corroboram, até o

momento, a vocação da Cy/indrospermopsis raciborskii, que ocorre,
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Figura 13 - Cromatograma e espectro UV-VIS (detalhe) de amostra do braço do Taquacetuba
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Figura 16 - Espectro de varredura MS/MS da amostra do Rio Pequeno
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6.2.2 Desenvolvimento do método cromatográfico para CY

6.2.2.1 Curva de calibração

A partir do padrão de CY, foram preparadas várias soluções e

submetidas à corrida cromatográfica, conforme descrito no gráfico 2 do item

5.8.1. Foram obtidos o cromatograma da figura 17 e a curva de calibração

com coeficiente de linearidade de 99,9 % (tabela 6 e figura 18).

Tabela 6 - Preparo dos padrões para a construção da curva de calibração

Concentração Volume (lJL) do Volume de água N o de réplicas

(lJg/mL) padrão de (lJL)

50 lJg/mL

2 6 144 3

4 12 138 3

6 18 132 3

8 24 126 3

10 30 120 3

LINEARIDADE OBTIDA R' = 0,999

Tabela 7 - Resultados obtidos na determinação cromatográfica quantitativa

Concentração Média de três Desvio padrão
(l.Jg/mL) Área sob a curva medidas

208601
2 213354 210745 2410

210280
464744

4 462415 463110 1420
462172
683564

6 679189 680981 2292
680191
897794

8 899163 898054 1004
897204
1115324

10 1116627 1115055 1722
1113213
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6.2.2.2 Limite de detecção (LO) e limite de quantificação (LQ)

Os desvios padrão encontrados na determinação da área sob o pico

cromatográfico foram de 0,1% até 1,0% (tabela 7). Considerando-se a

escala descrita no gráfico da Figura 18 e os baixos desvios padrão, não foi

possível plotar a aquele gráfico a barra dos desvios padrão.

O critério para determinar o limite de detecção adotado foi a

determinação do desvio padrão (OP) de uma repetição de ensaio em baixas

concentrações (próximo do LO) por adição de padrão. O desvio padrão

encontrado, multiplicado por 3 define o LO, ou seja, LO =3 OP. As medidas

obtidas foram realizadas sob condições de repetitibilidade, ou seja, mesmo

analista, método analítico, equipamento e realizadas em curto intervalo de

tempo (42), com adição de padrão a uma amostra natural sabidamente

isenta de CY. Nestas condições o LO pode ser calculado como sendo LO =

5 OP. A seguir são apresentados os resultados analíticos experimentais

obtidos (tabela 8) por intermédio do cálculo da área sob o pico

cromatográfico característico (figura 19).

Tabela 8 - Resultados analíticos para determinação do LD e LQ

Área Resultado--- Área

(j.lg . mL -1)

Resultado

(j.lg . mL -1)

199140 1,77

248036 2,21

276947 2,46

231833 2,06

Média = 2,27; OP = 0,36; n = 8

241131

253272

246575

257917

2,14

2,25

2,19

2,29

De acordo com o critério para a definição, LO = 3 . 0,36 j.lg . mL -1 ~

1,1 j.lg . mL -1 e LO = 5 . 0,36 j.lg . mL -1 ~ 2,0 j.lg . mL -1.
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6.2.2.3 Tempo de retenção

Os tempos de retenção obtidos se mostraram bastante satisfatórios,

com intervalo de confiança entre 17,72 min e 17,85 min, com 95% de

confiança (tabela 9)

Tabela 9 - Resultado dos testes de repetitividade para o tempo de retenção da CY

Parâmetro n - 1 X s 2s para /C (95 %)

valor 19 17,79 0,09 == 0,18

6.2.2.4 Recuperação

Estudos preliminares de recuperação apresentam resultado maior que

55%. Este resultado foi obtido com ensaio de amostras, isentas de CY,

adicionadas de padrão, submetidas a todo o processo analítico, ou seja,

desde a extração até a submissão à cromatografia. O resultado foi obtido

por: recuperação (%) = (C1 - C2) . C3 -1 . 100, assim recuperação = (2,27

O) . 4 -1 .100 == 57 %.

Onde:

C1 = concentração encontrada C2 = Concentração da amostra branco

C3 =Concentração do padrão adicionado à amostra branco

Os resultados obtidos no desenvolvimento do método analítico,

mostraram-se consistentes com a obtenção de uma linearidade de 99,9%

para curva de calibração. Ficou demonstrado que houve repetitividade

adequada tanto no tempo de retenção quanto na quantificação da CY nas

amostras. Entretanto, os resultados de recuperação se mostraram aquém do

desejado. Não obstante, experimentos preliminares se apresentarem

satisfatórios com melhora da percentagem de recuperação.
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6.2.3 Investigação da presença de CY após padronização do método

A não detecção de CY nos corpos d'água estudados poderia ser

decorrente da ausência de um método padronizado, ou ainda, decorrente da

possível baixa concentração da CY. No entanto, os resultados obtidos no

desenvolvimento do método mostraram ser o método suficientemente

sensível para atingir os limites recomendados na Portaria 518. A partir disto,

foram realizados novos testes, desta feita, com a padronização de alguns

parâmetros do método cromatográfico, conforme descrito no item 6.2.2.

A partir da definição do tempo de retenção da CY nas condições

cromatográficas impostas e da construção da curva de calibração, foi

iniciada outra bateria de testes, na qual além de amostras dos pontos já

estudados, foram coletadas amostras de outros pontos, de acordo com o

surgimento de indícios da possível presença de CY. Os indícios da presença

de CY foram: mortes de aves ocorridas no Parque Zoológico de São Paulo

devido a problemas hepáticos; a ocorrências de picos de absorção em 262

nm, em amostras coletadas para ensaios de MC e indicação de florações de

Cy/indrospermopsis raciborskii como nas ocorrências da Prainha Itapuí, no

Rio Tietê.

6.2.3.1 Taquacetuba e Rio Pequeno após padronização do método

Nesta etapa do trabalho, com os parâmetros cromatográficos

definidos, os estudos se iniciaram nas amostras de água provenientes dos

compartimentos Rio Pequeno e Taquacetuba, do Reservatório Billings.

Nestas amostras houve a separação cromatográfica de picos que possuem

absorção máxima no UV-VIS em 262 nm (figuras 20 e 21) e tempos de

retenção entre 17,61 min e 17,97 min, conforme tabela 9. Estas amostras

foram submetidas aos ensaios em espectrometria de massas MS/MS e

novamente apresentaram resultados negativos, com espectros de massas

compatíveis com os das figuras 13 e 15 do item 6.2.1.1.



Figura 20 - Cromatograma e espectro UV-VIS (detalhe) de amostra do compartimento Rio Pequeno (Billings)
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6.2.3.2 Prainha de ltapuí e Parque Zoológico de São Paulo

Dando continuidade ao trabalho de investigação da CY, foram

analisadas outras amostras, procedentes do Rio Tietê, na Prainha de Itapuí,

no município de Itapuí, interior de São Paulo e também amostras do lago 70

do Parque Zoológico de São Paulo. As amostras foram processadas

conforme descrito nos itens 5.6.1 "Amostras de água", 5.6.3 "Extração em

fase sólida" e o método cromatográfico, conforme descrito no gráfico 2 do

item 5.8.1, com coluna Synergy Hydro-RP.

As amostras foram concentradas por liofilização, sendo que os

resíduos de cada um dos frascos do liofilizador foram submetidos à

identificação por MS/MS de maneira independente e comparados ao padrão

(1 a e 10a corrida do espectrômetro da figura 24).

Para as duas amostras, os resultados foram os mesmos daqueles

encontrados anteriormente, ou seja, as amostras novamente apresentam

substâncias capazes de absorver em 262 nm, com tempo de retenção

próximo aos do padrão. Porém, a Espectrometria de massas MS/MS

mostrou tratarem-se de outras substâncias que não a CY. As figuras 22, 23

e 24 mostram os cromatogramas e os espectros UV-VIS e massas destas

amostras, respectivamente.



Figura 22 - Cromatograma e espectro UV-VIS (detalhe) da amostra da Prainha Itapur, no Rio Tietê
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Figura 23 - Cromatograma e espectro UV-VIS (detalhe) de amostra do lago 70 do Zoológico



Figura 24 - Espectros de massas obtidos a partir de amostras do lago 70 do Zoológico e do Rio Tietê
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6.2.3.3 Reservatório de Itupararanga

As amostras obtidas no reservatório de Itupararanga, além de terem

apresentado baixa incidência de cianobactérias possíveis produtoras de CY,

também apresentaram resultados cromatográficos negativos, isto é, não foi

detectada a presença de nenhum pico com absorção em 262 nm. Desta

forma, estas amostras não foram encaminhadas à espectrometria de

massas. No entanto, o fato de não terem sido verificadas a presença de

cianobactérias como a Cilindrospermopsis raciborskii e Aphanizomenon

ovalisporium, nem mesmo indícios de CY, este reservatório deve ser

continuamente investigado, pois os resultados de cianobactérias contidos no

Relatório de Qualidade das Aguas Interiores da CETESB (2004), mostram a

incidência relativamente freqüente de Cilindrospermopsis raciborskii.

6.3 Identificação da CY por espectrometria de massas MS/MS

Todo o trabalho investigativo da CY foi realizado por HPLC acoplado

ao detector de arranjo de diodo e por espectrometria de massas. Conforme

já salientado anteriormente, no início dos trabalhos não havia padrão da CY,

conseqüentemente todos os picos cromatográficos que apresentavam

absorção em 262 nm eram coletados e levados à espectrometria de massas.

Após o recebimento dos padrões, foram definidos os parâmetros para

o ensaio de CY por espectrometria de massas. O método foi padronizado e

o padrão de fragmentação foi confirmado na forma positiva do íon molecular

[M + Ht, conforme figuras 25 e 26, corroborando os resultados encontrados

na literatura (40). Os fragmentos característicos foram obtidos com energia

de até 30 eV.
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6.4 Investigação da presença de PSPs

A determinação de PSPs no Reservatório Billings, descrita na

literatura, foi realizada somente a partir de culturas de cianobactérias

separadas deste reservatório, em que foram detectados três congêneres,

STX, GTX2 e GTX3 (26).

Diante das evidências (26) da produção de PSPs pela

Cy/indrospermopsis raciborskii, presente no Reservatório Billings, foram

iniciados os estudos para a detecção destas cianotoxinas nas amostras dele

coletadas. Os resultados apresentados na figura 27 mostram a detecção de

quatro congêneres de PSPs: STX, GTX2, GTX3 e NEO. A detecção destes

congêneres, a partir de amostras de água deste reservatório ocorreu de

forma inédita, pois até o momento os congêneres STX, GTX2 e GTX3

haviam sido detectados apenas a partir do cultivo de cianobactérias, como

citado acima. O congênere NEO, até o momento, não havia sido detectado

em nenhum tipo de amostra proveniente do Reservatório Billings.

Por algum motivo, sobre o qual não efetuamos nenhum estudo, a
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Cy/indrosperrnopsis raciborskii, presente no Reservatório Billings passou a

produzir a NEO. É possível, que eventualmente, alguma outra cepa

proveniente de algum outro lugar tenha sido carreada para este reservatório,

a exemplo, em muito menor escala, do que ocorre com a água de lastro dos

navios que transportam diversos tipos de organismos (43). Outra

possibilidade, a exemplo do que alguns organismos podem realizar, é a

adaptabilidade do organismo. Desta forma, induzindo alterações bioquímicas

e fisiológicas, a ponto do organismo passar a produzir outras substâncias,

em resposta ao estresse celular causado pela exposição do organismo a

vários poluentes (44).

Os quatro congêneres encontrados são os mais tóxicos, dentre os

mais de vinte congêneres de PSPs. Portanto, o monitoramento do

reservatório deve ser realizado de forma sistemática, a fim de atender as

diretrizes da Portaria 518 e com isto, garantir a qualidade destas águas.

Estes resultados são parte integrante do artigo "Detection of harmful

cyanobacteria and their toxins by both PCR amplification and LC-MS during

a bloom event" submetido e aceito pelo periódico TOXICON (anexo).
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7 CONCLUSÕES

7.1 Investigação da CY

Foram investigados alguns corpos d'água quanto à ocorrência de CY,

entre eles estão o reservatório Billings, em quatro pontos; reservatório de

Itupararanga; Lago 70 do Parque Zoológico de São Paulo e uma amostra

proveniente da Prainha de Itapuí, Rio Tietê, no município de Itapuí. Os

resultados obtidos foram todos eles negativos para presença de CY nas

amostras analisadas. Este resultado é surpreendente, pois como já

discutimos anteriormente era de se esperar que ela estivesse presente em

algum dos corpos d'água estudados. Além disto, há relatos da sua

identificação em outras regiões do Brasil como em Santa Catarina, ou

mesmo em Caruaru no episódio das mortes de idosos submetidos à

hemodiálise em 1996 (13). Entretanto, este resultado corrobora os da

literatura em que a Cy/indrospermopsis raciborskii, natural do reservatório

Billings, pode produzir os PSPs ao invés da CY.

7.2 Método analítico para CY

Vários experimentos com diversas estratégias cromatográficas foram

realizados, a fim de se obter aquela que oferecesse o melhor método

analítico para identificação de CY. Os melhores resultados foram obtidos

mediante a utilização da coluna Synergy Hydro-RP, de acordo com a

estratégia descrita no gráfico 2, item 5.8.1.

Com relação à extração da CY, os resultados apresentaram baixo

rendimento, principalmente no que se refere à recuperação. De alguma

maneira, houve uma perda muito grande da CY quando as amostras foram

submetidas ao processo de extração com MeOH/H20. Alguns poucos testes

ainda não conclusivos, indicam que o problema pode estar na primeira etapa

do processo que compreende a adição do solvente até sua concentração em

/
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evaporador centrífugo à vácuo. O processo de EFS se mostrou eficiente

nestes mesmos testes. Entretanto, considerando-se os limites de detecção e

quantificação alcançados, bem como a linearidade obtida na curva de

calibração, a reprodutibilidade no tempo de retenção, o método pode ser

utilizado, considerando há perspectivas de otimizá-lo. É importante salientar,

que o tempo de retenção deve estar muito bem estabelecido, pois como já

foi dito anteriormente, existem outros compostos que podem estar presentes

em uma amostra ambiental com a mesma capacidade de absorver em 262

nm e em tempos de retenção próximos. Portanto, é recomendável que seja

utilizado um método cromatográfico, acoplado a um detector de arranjo

diodo, e realizado algum outro ensaio, como por exemplo, a espectrometria

de massas, para a confirmação da CY.

7.3 Investigação dos PSPs

Na água do reservatório Billings, foram identificados os congêneres

da saxitoxina, STX, GTX2 e GTX3. Por outro lado, até o momento estes

congêneres haviam sido encontrados apenas em amostras de algas

cultivadas deste Reservatório. Portanto, a identificação realizada a partir da

amostra de água do Reservatório foi inédita.

Outro congênere, a NEO foi identificado pela primeira vez, sendo

necessário ressaltar que não há relatos da presença desta toxina em

amostras de água e tampouco em culturas de algas provenientes do

reservatório Billings.
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Abstract

We briefly report here the occurrence of toxic blooms in the eutrophic reservoir Billings, São Paulo city, Brazil. Water
samples were coIlected in May 2004, during a cyanobacterial bloom. The presence of toxic species was confirmed by using
PCR amplifications of a fragment region of genes encoding microcystin synthetase-mcyB. The determination of toxins was
performed by liquid chromatography coupled with mass spectrometry (LC-MS). LC-MS analyses of the toxins from the
bloom revealed variants ofmicrocystins (MC), such as MC-LR, MC-RR and MC-YR. HPLC-FLD was used to determine
the paralytic shelIfish poisoning (PSP) saxitoxin (STX), neosaxitoxin (NEO), gonyautoxins 2 (GTX2) and 3 (GTX3).
GTX2, GTX3 and NEO were detected for the first time in a natural sample from Billings reservoir. These results are a
contribution to the knowledge of the biogeography of toxic cyanobacteria and their toxins, specifically in São Paulo.
© 2006 Elsevier Ltd. AlI rights reserved.

Keywords: Microcystis; Microcystin; Saxitoxin; Neosaxitoxin; Gonyautoxin; mycB; Harrnful algae bloom; Liquid chromatography-mass
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1. Introduction

lt is well known that some freshwater cyanobac
teria (i.e. Micracystis, Anabaena, Oscil/ataria and
Planktathrix) may produce a wide range of toxins
(cyanotoxins) as well as taste and odour com-

*Corresponding author. Te\.: + 55 113091 2192;
fax: +551138156593.

E-mail address:ernani@usp.br (E. Pinto).

0041-0101/$-sce front mattcr © 2006 Elsevier Ltd. Ali rights reserved.
doi: 10.1016/j.toxicon.2006.05.006

pounds, as secondary metabolites under certain
conditions of growth and environment factors
(Figueiredo et a\., 2004). According to the genera,
these cyanotoxins include the cyclic peptide hepa
totoxins, such as nodularin and microcystins (MC),
and the alkaloid neurotoxins like anatoxin-a,
cylindrospermopsin and saxitoxin (STX) derivatives
(Wiegand and Pflugmacher, 2(05). The poisoning
by MC causes hepatosis, skin irritations, diarrhoea
and several other injuries (Chernoff et a\., 2002;
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Martins et aI., 2005). More than 70 different
analogues of MC have been described from natural
blooms or laboratory cultures of cyanobacteria
(McElhiney and Lawton, 2005). MC inhibit protein
phosphatases, especially types I and 2A, in a similar
way to the action of okadaic acid (Dawson, 1998).
After the tragedy occurred in 1996 (Caruaru city,
Brazil), where 60 patients died because of direct
exposure to high concentrations of MC (Jochimsen
et aI., 1998) in a haemodialysis unit, the Brazilian
Ministry of Health announced a guideline for
cyanotoxins monitoring (Iimit for MC-LR was
established in 1~gL-I, MS-518, 2004) in water
suppliers. Their presence in water, even at low
concentrations, is a matter of great concem due to
the acute toxicity and sublethal toxicity of these
natural compounds (Kujbida et aI., 2006).

Although exposure to MC through drinking
water and recreational activities is widely recog
nized, there have been few studies investigating the

potential for exposure to these toxins in Brazilian
reservoirs, especially in São Paulo city, with some
exceptions such as de Souza et aI. (1998), Carvalho
et aI. (1998) and Beyruth (2000).

The Billings reservoir extends through six muni
cipalities, including the City of São Paulo (Fig. 1).
The reservoir has been used as hydroelectric plant,
for recreation and source of municipal drinking
water. Billings is the biggest reservoir in this region,
with a capacity of 1080.58 x 106 m3 and a maximum
surface of 106.55 km2

. At least 10 millions inhabi
tants are supplied by this reservoir (Silva et aI.,
2002). Water blooms of cyanobacteria species,
capable of producing MC, occur quite often during
ali seasons (CETESB, 2004).

In Brazil, some MC variants, such as MC-LR,
MC-RR, MC-hRhR, MC-YR, [D-Leul]-MC-LR
and [Asp3]-MC-LR (Frias et aI., 2006, Bittencourt
Oliveira et aI., 2005; Magalhães et aI., 2003;
Magalhães et aI., 2001; Matthiensen et aI., 2000;
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Fig. I. Map of Billings Reservoir and São Paulo city.
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Vieira et aI., 2005; Molica et aI., 2005; Lagos et aI.,
1999) and paralytic shellfish poisoning (PSP) toxins,
such as the ones produced by Cy/indrospermopsis
raciborskii (Souza et aI., 1998; Castro et aI., 2004;
Molica et aI., 2002), from bloom events have been
reported.

In this paper, we describe the presence of nine
cyanobacteria species as well as the detection of the
gene mcyB in a bloom event in May 2004, at Billings
Reservoir, southeast Brazil. Also, HPLC and liquid
chromatography coupled with mass spectrometry
(LC-MS) analyses evidenced the cyanotoxins MC
LR, MC-RR, MC-YR, STX, NEO, GTX2 and
GTX3. Although the Brazilian legislation MS-518
demands the monitoring of MC, STX is only
recommended. Our findings underline the necessity
ofmonitoring PSP toxins in this important reservoir.

2. Methods

2.1. Source of sample

The samples were collected from Billings Reser
voir (São Paulo City, 23° 50' 41"S, 46° 39' 25"W,
Fig. I) in May 2004. The surface water physical and
chemical characteristics were: temperature 21.0°C;
pH 9.3; electrical conductivity 216.0 JlS/cm; dis
solved oxygen 10.7 mg L-I; transparency (Secchi)
0.8 m; turbidity 12.3 NTU; total phosphorus
0.32mgL-I; phosphorus as PO~-<0.OO7mgL-I;
nitrogen as N02" 0.003mgL-I; as NO] O.44mgL-I;
as NH3 0.02mgL-I and KjeldhaI2.62mgL- 1

• The
cyanobacteria were concentrated with a phytoplank
ton net (20-Jlm mesh), followed by centrifugation
(11,180g, 30min). The pellet was subsampled for
taxonomic identification, the presence of the gene
mcyB and toxin deterrnination.

2.2. Identification of cyanobacteria

Cyanobacteria were identified according to the
morphological criteria (Komárek and Anagnostidis,
1989, 1999, 2005), such as colony shape, cell
diameter and mucilage aspect.

2.3. DNA extraction and PCR amplification

DNA was prepared and purified using the
commercial GenomiPhi™ DNA Amplification Kit
(Amersham Biosciences, Sunnyvale, CA, USA),
according to the manufacturer's instructions. DNA
quality of the Iyophilized samples was tested through

PCR reactions using oligonucleotide primers for the
c-phycocyanin genes (cpcB and cpcA) (Bolch et aI.,
1996) and for the synthetase MC (mcyB) (Neilan
et aI., 1999 and MBedi et aI., 2005), both are
distinctive of cyanobacteria. DNA concentrations
were estimated directly from ethidium bromide
fluorescence in agarose gel images against standard
quantities of DNA (Low DNA mass, Invitrogen,
Carlsbad, CA, USA) either by using a Kodak gel
documentation System (Kodak, Melville, NY, USA)
or associated software Kodak Digital Science ID.

2.4. PCR amplification

Ali the primers were synthesized by IDT (Medley,
FL, USA). PCR amplifications of a fragment region
of genes encoding MC synthetases and c-phycocyanin
were carried out using mcyB (FAA 5'-CTATGTTAT
TTATACATCAGG-3'; RAA 5'-CTCAGCTTAAC
TTGATTATC-3') and cpcB-cpcA (pCf3-F 5'-GGCT
GCTTGTTTACGCGACA-3', POxR 5'-CCAGTAC
CACCAGCAACTAA-3') as control, respectively.

Amplifications were carried out in 25 JlL volumes in
a GeneAmp PCR System 9700 therrnocycler (Applied
Biosystems, Foster City, CA, USA). Reactions for
MC synthetases identification contained 5 JlL ofDNA
extracted (approximately 2-5 ng of DNA), 2 JlL of
each primer (1 JlM JlL-I, RAA and FAA), 2.5 U of
Taq polymerase (Amersham Pharrnacia Biotech,
Piscataway, NJ) with bufTer containing 1.5mM
MgCh, 200 JlM of each dNTP (Boehringer-Mann
heim, Mannheim, Gerrnany). The PCR profile for
reaction was 94°C for 2 min, followed by 35 cycles of
94°C for lOs; 50°C for 20 s; 72 °c for 1min; followed
by a final extension at 72 °c for 5 min.

Amplification products were visualized by elec
trophoresis on 0.7% agarose gels stained with
ethidium bromide (10 JlgmL-I), and run for I h in
I X TBE running buffer (pH 8.0, 89 mM Tris,
89 mM boric acid and 2 mM EDTA) at constant
voltage of 7.5Vcm- l

. The agarose gels were
recorded using Kodak electrophoresis Documenta
tion and Analysis System 290 (EDAS 290) (Kodak,
Melville, NY, USA) associated with Kodak ID
Image Analysis Software. Ali reactions were re
peated at least three times.

2.5. Sample preparation for Me detection

For the extraction of fresh algal material, I g
sample of the pellet obtained by centrifugation was
extracted twice (500 JlL each time) with methanol by



242 FM. Anjos et aI. / Toxicon 48 (2006) 239-245

sonication in an ultrasonic bath (IOmin) and with an
ultrasonic probe (2 min). The combined raw extracts
were centrifuged and the supematant was filtered.

2.6. LC/MS determination of MC

Liquid chromatography with MS detection of
MC was performed according to Hummert et aI.
(2001). The HPLC system was equipped with a PE
Series 200 Quatemary Pump and a PE Series 200
autosampler (both from Perkin Elmer, Germany).
The separation of MC for the LC/MS determina
tion was carried out using a C I8 HPLC column
Aqua (5 11m, 250 x 4.6 mm), Phenomenex.

For the gradient elution the mobile phase consisted
of two eluents. Eluent I was 2 mM ammonium
formate as buffer (pH 3.7). Eluent 2 was a mixture of
acetonitrile and 2 mM ammonium formate as buffer
(95:5 v/v). Both eluents included 50mM formic acid.
The starting proportion for eluent I was set at 68%.
A continuous decreasing of the quota of eluent I
followed in 8 min to 50% and in further 7 min to 5%.
In a step taking I min lhe starting conditions with
68% eluent I and 32% eluent 2 were reached. After
10 min of equilibration, the system was ready for the
next injection. AIl MS experiments were performed
on an API 165 PE Sciex Mass Spectrometer equipped
with a pneumatically assisted atmospheric pressure
ion (API) source operating in turbo ion-spray mode
(pE Sciex, Canada). The LC flow from the column
was transferred to the MS using a split ratio of 1:5
(volume transferred/volume wasted), nitrogen heated
to 450°C was used to dry the ion-spray and the
ionization voltage of the turbo ion-spray interface
was set to 5.2 kV. Nitrogen was also used as nebulizer
gas. The detection was performed in single ion mass
(SIM) made. Peaks at retention times of standard
MC were identified by their molecular mass to charge
ratio (MC-RR m/z 520.1 [M + 2H]2+; MC-YR m/z
1045.8 [M + Ht; MC-LR m/z 996.0 [M + Ht).
MC with two basic arginine residues like MC-RR
mainly form doubly charged ions under ion-spray
conditions. Ali other MC are usually singly charged
(Kubwabo et aI., 2(05). Toxin composition of the
samples studied was expressed as the concentration of
each toxin (pg/IlL fresh algal material).

2.7. HPLC determination of PSP

Because of the very low amounts of PSP toxins,
the fresh alga was Iyophilized. 50 mg Iyophilized
samples were extracted by adding I mL acetic acid

(0.03 N), sonicated at 35 kHz for 60 s in an ice bath,
centrifuged at 14000 rpm for 5 min, and the super
natant filtered with a single-use syringe-filter
(0.45 11m). FinaIly, 10 IlL of the extract was injected
in the HPLC system. Chromatography was per
formed as reported by Hummert et aI. (1997). An
ion-pair buffer gradient was used, which was
composed of a solution of octanesulfonic acid and
ammonia phosphate at pH 6.9 and acetonitrile to
separate PSP-toxins. After post-column oxidation
with alkaline periodic acid in a heated derivatization
unit at 50°C, the resulting products were detected
with a fluorescence detector with )'EX 330 nm and
)'EM 395 nm. PSP toxins were identified by compar
ing chromatograms obtained from sample extracts
with those resulting after injection of standard
solutions. STX, NEO, GTXI, GTX2, GTX3,
GTX4, and dcSTX, were purchased from the
National Research Council Canada, Halifax, NS,
Canada. Quantification of PSP contents was done
with the factor response (peak area/toxin concen
tration) obtained with the injection of certified
quantities of toxin standards. Toxin composition of
the samples studied was expressed as the concentra
tion of each toxin (pg/mg dried weight).

3. Results and discussion

Cyanobacterial sample colIected in the reservoir
BiIIings was predominantly composed by Micro
cystis aeruginosa (Kützing) Kützing, Microcystis
novacekii Komárek & Compére, Microcystis panni
forms Komárek et aI., Microcystis protocystis Crow,
Microcystis cf. botrys Teiling, Planktothrix agardhii
(Gomont) Komárek & Anagnostidis, Radiocystis
fernandoi Komárek & Komarková-Legnerová,
Pseudanabaena mucicola (Naumann et Huber-Pes
talozzi) Bourrelly and Cy/indro.spermopsis racibors
kii (Woloszynska) Seenayya et Subba Raju.

The molecular markers mcyB and cpcB-cpcA that
encode MC synthetase and c-phycocyanin, respec
tively, were present in the sample collected (Fig. 2).
In fact, as described beIlow, the production of
microcystins MC-LR, MC-RR and Me-YR in this
field sample was confirmed by Le-MS (Fig. 3) and
their concentration were 2015 and 385 pg/IlL fresh
material, respectively, for MC-LR and MC-RR.
The amount of MC-YR was below the LOQ of
50 pg/IlL fresh algae.

The combination of different techniques aIlowed
the identification of MC-RR, -LR, and -YR in
cyanobacteria from the Billings reservoir in 2004.
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Fig. 4. HPLC-FLD chromatogram obtained of a Jyophilized
cyanobacterial bloom sample collected in BiIJings reservoir, São
Paulo city, where the retention times for the toxins were:
GTX2 = 12.5 min, GTX3 = 13.5 min, NEü = 34.3 min and
STX = 41.6 min.
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cyanobacteria may be inhibitory or toxic to diatoms,
zooplankton, and crustaceans (CarrnichaeI, 1992) and
can be found in some other reservoirs used as water
supplying (Codd et aI., 1999).

In addition to MC, STX, NEO, GTX2 and
GTX3 should be included as routine analyses to
guarantee water quality in Brazil, especiaIly in São
Paulo city. Our findings evidence for the first time
the occurrence of saxitoxin variants (GTX2, GTX3
and NEO) in São Paulo state reservoir. The PCR
analyses for mcyB showed to be effective even when
lyophilized sample was used; hence, can be an
altemative tool as a screening method for the
detection of toxic cyanobacteria species. The
procedures for MC and PSP toxins detection
described herein can be readily utilized to monitor
these cyanotoxin in water samples.252015

time, min
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Fig. 2. Ethidium bromide-stained 0.7% agarose electrophoresis
gel showing molecular marker Low DNA Mass (M), microcystin
synthetase gene amplifications products by use mcyB primer (Jane
I) and c-phycocyanin genes amplifications products by use cpcB
cpcA primer (Jane 2) from the bJoom sample.
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Fig. 3. Le-MS chromatogram obtained of a Jyophilized cyano
bacterial bloom sample collected in Billings reservoir, São Paulo
city, where the retention times for the toxins were: MC
RR = 6.2min, MC-YR = 8.1 min and MC-LR = 8.5min.

STX, NEO, GTX2 and GTX3 were also detected in
this sample and the leveis of these compounds were
171,427,58 and 32 pg/mg dried weight, respectiveIy,
(typical chromatogram is shown in Fig. 4).

The production of toxins by cyanobacteria in this
reservoir may be regarded as an ecological and health
problem, since these species and their toxins can
inhibit grazing by zooplankton and bioaccumulate in
the food chain (Magalhães et aI., 2003; Figueiredo et
aI., 2004) as well as be present in water for human
consumption. Previous reports have shown that

Acknowledgments

This research was supported by grants from
FAPESP (2003/06443-0 and 2004/14264-0), CNPq
(475607/2004-0,300794/2004-5 and 305981/2004-8),
CAPES (2207-0S-2/CGCI PROBRAL Brazil/Ger
many), "Fundo Bunka de Pesquisa-Banco Sumi
tomo Mitsui/200S" and FMA feIlowship from
FAPESP.

References

Beyruth, Z., 2000. Pcriodic disturbances, trophic gradient and
phytoplankton characteristics relatcd to cyanobacterial
growth in Guarapiranga Reservoir, Sao Paulo State, Brazil.
Hydrobiologia 424, 51~5.



244 FM. Anjos et aI. / Toxicon 48 (2006) 239-245

Bittencourt-Oliveira, M.C., Kujbida, P., Cardozo, K.H.M.,
Carvalho, V.M., Moura, A.N., Colepicolo, P., Pinto, E.,
2005. A novel rhythm of mierocystin biosynthesis is deseribed
in the cyanobaeterium Microcystis panniformis Komárek et aI.
Biochem. Biophys. Res. Commun. 326, 687--{i94.

Bolch, c.J.S., Blackburn, S.I., Neilan, B.A., Grewe, P.M., 1996.
Genetie charaeterization of strains of eyanobacteria using
PCR-RFLP of the phyeoeyanin intergenie spacer and
ftanking regions. J. Pbyeol. 32, 445--45 I.

Carrniehael, W.W., 1992. Cyanobaeteria sccondary metaboli
tics-the cyanotoxins. J. Appl. Baeteriol. 72, 445--459.

Carvalho, P.S.M., zanardi, E., Buratini, S.V., Lamparelli, M.e.,
Martins, M.c., 1998. Oxidizing elTeet on metal remobilization
and daphnia similis toxieity from a Brazilian reservoir
sediment suspension. Water Res. 32, 193-199.

Castro, D., Vera, D., Lagos, N., Garcia, c., Vásquez, M., 2004.
The effeet of temperature on growth and production
of paralytic shellfish poisoning toxins by the eyano
baeterium Cy/indrospermopsis raciborskii CIO. Toxieon 44,
483--489.

ChernolT, N., Hunter, E.S., Hall, L.L. , Rosen, M.B., Brownie,
C.F., Malarkey, D., Marr, M., Herkovits, J., 2002. Lack of
teratogenicity of mierocystin-LR in the mouse and toado
J. Appl. Toxieol. 22, 13-17.

Codd, G.A., Bell, S.G., Kaya, K., Ward, c.J., Beattie, K.A.,
Metealf, J.S., 1999. Cyanobaeterial toxins, exposure routes
and human health. Eur. J. Phyeol. 34, 405--415.

Dawson, R.M., 1998. Toxieology of mierocystins. Toxieon 36,
953-962.

Figueiredo, D.R., Azeiteiro, U.M., Esteves, S.M., Gonçalves,
F.J.M., Pereira, M.J., 2004. Mieroeystin-produeing blooms
a serious global publie health issue. Eeotoxieol. Environ. Saf.
59,151-163.

Frias, H.V., Mendes, M.A., Cardozo, K.H.M., Carvalho, V.M.,
Tomazela, D., Colepieolo, P., Pinto, E., 2006. Use of
electrospray tandem mass spcctrometry for identifieation of
mierocystins during a eyanobaeterial bloom event. Chem.
Biophys. Res. Commun. 344, 741-746.

Hummert, C., Dahlmann, J., Reinhardt, K., Dang, H.P.H.,
Dang, D.K., Luekas, B., 2001. Liquid ehromatograpby-mass
spcetrometry identifieation of mierocystins in Microcystis
aeruginosa strain from Lake Thanh Cong, Hanoi, Vietnam.
Chromatographia 54, 569-575.

Hummert, c., Ritscher, M., Reinhardt, K., Luekas, B., 1997.
Analysis of the charaeteristie PSP profiles of pyrodinium
bahamense and several strains of alexandrium by HPLC
based on ion·pair ehromatographic separation, post-eolumn
oxidation, and ftuoreseenee deteetion. Chromatographia 45,
312-316.

Joehimsen, E.M., Carrniehael, W.W., An, J., Cardo, D.,
Cookson, S.T., Holmes, e.E.M., Antunes, M.B.C., Melo
Filho, D.A., Lyra, T.M., Barreto, V., Azevedo, S.M.F.O.,
Jarvis. W.R., 1998. Liver faiJure and death after exposure to
mieroeystins at a hemodiaJysis eenter in Brazil. N. Engl.
J. Med. 338,873-878.

Komárek. J., Anagnostidis, K.. 1989. Modern approaeh to the
c1assifieation-system of eyanophytes, 4: nostocales. Areh.
Hydrobiol. 82 (3), 247-345 (Suppl. S).

Komárek, J., Anagnostidis, K., 1999. Cyanoprokaryota I Teil
Chroocoeealcs. In: Ettl, H., Gãrtner, G., Heynig, H.,
Mollenhauer, D. (Eds.), Süsswasserftora von Mitteleuropa,
vol. 19(1). Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, pp. 1-548.

Komárek, J., Anagnostidis, K., 2005. Cyanoprokaryota 2. Teil:
Oscillatoriales. In: Bridel, B., Gastner, G., Krienitz, L.,
Sehargerl, M. (Eds.), Süsswasserftora Von Mitteleuropa,
vol. 19(2). Elsevier, Ámsterdam, p. 759.

Kubwabo, C., Vais, N., Benoit, F.M., 2005. Characteriza
tion of microcystins using in-source eollision-induced dis
sociation. Rapid Commun. Mass Spectrom. 19,597-604.

Kujbida, P., Hatanaka, E., Campa, A., Colepieolo, P., Pinto, E.,
2006. ElTects of mierocystins on human polymorphonuclear
leukocytes. Biochem. Biophys. Res. Commun. 341,
1557-1561.

Lagos, N., Onodera, K., zagatto, P.A., Andrinolo, D., Azevedo,
S.M.F.O., Oshima, Y., 1999. The first evidence of paralytic
shellfish toxins in the freshwater cyanobacterium cylindros
perrnopsis raeiborskii, isolated from Brazil. Toxicon 37,
1359-1373.

Magalhães, V.F., Soares, R.M., Azevedo, S.M., 2001. Miero
seystin contamination in fisb from the Jacarepaguá Lagoon
(RJ, Brazil): ecologieal implication and human health risk.
Toxieon 39, 1077-1085.

Magalhães, V.F., Valeria, F., Marinho, M.M., Domingos, P.,
Oliveira, A.C.P., Costa, S.M., Azevedo, L.O., Azevedo,
S.M.F.O., 2003. Microcystins (cyanobaeteria hepatotoxins)
bioaeeumulation in fish and crustaceans from Sepetiba Bay
(Brasil, RJ). Toxicon 42, 289-295.

Martins, R., Pereira, P., Welker, M., Fastner, J., Vasconcelos,
V.M., 2005. Toxicity of eulturable cyanobacteria
strains isolated from lhe Portuguese coast. Toxieon 46,
454--464.

Matthiensen, A., Beattie, K.A., Yunes, J.S., Kaya, K., Codd,
G.A., 2000. [D-Ieu]Microcystin-LR, from the cyanobacterium
Microcystis RST 9501 and from a Microcystis bloom
in the Patos Lagoon estuary, Brazil. Phytochemistry 55,
383-387.

Mbedi, S., Welker, M., Fastner, J., Wiedner, C., 2005. Variability
of lhe microcystin synthetase gene cJuster in lhe genus
Planktothrix (Oseillatoriales, Cyanobaeteria). FEMS Miero
biol. Lett. 245,299-306.

McElhiney, J., Lawton, L.A., 2005. Detection of lhe cyanobae
terial hepatotoxins mierocystins. Toxicol. Appl. Pbarmacol.
203,219-230.

Molica, R., Onodera, H., Garcia, C., Rivas, M., Andrinolo, D.,
Nascimento, S., Meguro, H., Oshima, Y., Azevedo, S.,
Lagos, N., 2002. Toxins in the freshwater eyanobaeterium
Cylindrospermopsis raciborskii (Cyanophyecae) isolated
from Tabocas reservoir in Caruaru, Brazil, including
demonstration of a new saxitoxin analogue. Phyeologia 41,
606--{i lI.

Moliea, R.J.R., Oliveira, E.J.A., Carvalho, P.V.V.e., Costa,
A.N.S.F., Cunha, M.e.e., Melo, G.L., Azevedo, S.M.F.O.,
2005. Oeeurrenee of saxitoxins and an anatoxin-a(s}-like
antieholinesterase in a Brazilian drinking water supply.
Harrnful Algae 4,743-753.

Neilan, B.A., Dittmann, E., Rouhiainen, L., Bass, A., Sehaub.
V., Sivonen, K., Bõrncr, T., 1999. Non-ribosomal peptide
synthesis and toxigcnieity of cyanobacteria. J. Baeteriol. 181,
4089--4097.

Regulation MS N. 518/2004. Guidelines for Drinking Watcr
Quality, Offieial Law Reports', 26 Mareh, 2004, Section I,
p.266.

Série Relatórios/Secretaria de Estado do Meio Ambiente, ISSN
0103-4103,22004. CETESB--São Paulo.



EM. Anjos et aI. / Toxicon 48 (2006) 239-245 245

Silva, I.S., Abate, G., Lichtig, I., Masini, I.C, 2002. Hcavy metal
distribution in recent sediments of the Tiete-Pinheiros river
systcm in Sao Paulo state, Brazil. Appl. Geochem. 17, 105-116.

Souza, R.CR., Carvalho, M.C., TrIlZ7j, A.C, 1998. Cy/indros
permopsis Raciborskii (Wolosz.) Seenaya and Subba Raju
(Cyanophyceae) dominance and a contribution to the knowl
edge of Rio Pequeno Arm, Billings Rescrvoir, Brazil.
Environ. Toxicol. Water Qual. 13,73-81.

Vieira, I.M.S., Azevedo, M.T.P., Azevedo, S.M.F.O.,
Honda, R.Y., Corrêa, B., 2005. Toxic eyanobacteria and
microcystin concentrations in a publie water supply
reservoir in the Brazilian Amazonia region. Toxieon 45,
901-909.

Wiegand, C, Pllugmaeher, S., 2005. Ecotoxicological effects of
selected cyanobacteria1 secondary metabolites a short revicw.
Toxicol. Appl. Pharm. 203,201-218.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Meron_M_20_52_otib.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30

	Meron_M_26_27.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

	Meron_M_53_fim_otib.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23




