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Hepatotoxicidade da cianotoxina microcistina
Hepatotoxicity of the microcystin cyanotoxin
Andréa de CastroLeal1e Manoel do CarmoPereira Soares1
RESUMO

Constitui interesseemergenteem saúdepública avaliar a possibilidadede intoxicação humanapor biotoxinasde algas
cianofíceas,
principalmente as hepatotoxinasdogrupo dasmicrocistinas.A microcistina,um heptapeptídeomonocíclico,
é produzida princiPalmente pela cianobactéria Microcistis aeruginosa.São caracterizadaspor alguns aminoácidos
variáveis,dois delescom uma estrutura não usual quepossuemimportantepapel na hepatotoxidadeda microcistina.APesar
do acometimentohumano atribuído as microcistinas incluírem gastroenterite,reaçõesalérgicasou irritativas,
neurotoxicidade,o principal alvo da toxina é o fígado. Noshepatócitosas microcistinas são carreadaspelo sistema
transportador do ácido biliat; inibindo a atividade da proteína fosfataseno citoplasma. A inibição leva a mudanças
morfológicasna membranaplasmática pela hiperfosforilaçãode citoqueratinas,e à atividade depromoção tumoralpelas
proteínas hiperfosforiladas. Os métodosde detecçãoe quantificação de microcistinas no ambiente incluem a
cromatografia líquida, o bioensaioem camundongose os testesimunoenzimáticos.O último vemganhandodestaquepela
praticidade e alta sensibilidade.
Palavras-chaves: Hepatotoxicidade.Cianotoxina. Microcistina.

ABSTRACT
At public health, there is increasingty interest on evaluatinglhe possibility ofhuman intoxication by biotoxinsfrom
blue-greenalgae,mainlylhe hepatotoxinsfrom lhemicrocystingroup. Microcystin,a monocyclicheptapeptide,is mainlyproduced
bya cyanobacteriacalledMicrocistisaeruginosa.It is characterizedbyafew variableamino acids,from which
two of them havean unusual structure and play an important role in lhe hepatotoxicity of lhe microcystin. Although
human illnessesinclude gastroenteritis,allergic or irritative reactions,and neurotoxicity, lhe main target of this toxin
is lhe livet: Inside lhe hepatocytes,microcystinsare carried by lhe transportat(on system oflhe bile acid, inhibiting lhe
activity of lhe protein phosphatasein lhe cytoplasm.This inhibition causesà morphologicchangein lhe plasmatic
membrane because of lhe hyperphosphorylation of cytokeratins, and also lhe tumoral promotion by lhe
hyperphosphorylatedproteins. The techniques used in lhe detection and quantification of lhe microcystins in lhe
environmentincludeliquid chromatography,bioanalysisof mice,and immunoenzymatictestsusingmono andpotyclonal
antibodies against thosetoxins. Thelatter has beenremarkedbecauseof its practicality and its high sensibility.
Key-words: Hepatotoxicity.Microcystin. Cyanotoxin.
As microcistinas são uma família de toxinas produzidas
por espécies de cianobactérias, principalmente pela
Microcystis aeruginosa, mas também por outras espécies
como Anabaena, Nodularia, Oscillatoria, Nostoc e
Cylindrospermopsis561314253044
4550.
As cianobactérias ou cianofíceas (algas azuis), são
microorganismos aeróbicos fotoautotróficos. Entretanto,
sua organização
celular
demonstra
que esses
microorganismos são procariontes e, portanto, muito
semelhantes bioquimicamente
e estruturalmente às
bactérias. Algumasde suasespéciespodem produzir toxinas
ao crescerem em altas densidades nos ecossistemas

aquáticos eutrofizados, fenômeno estedenominado floração
(bloom ou waterbloom em inglês) 268141518232636.
Desde o primeiro relato de intoxicação de animais
relacionados a cianobactéria tóxica publicado por
George Francis na revista Nature em 1878, a floração de
cianobactérias em ecossistemasaquáticos eutrofizados tem
sido referida em várias regiões do mundo. Essasflorações
tóxicas tem provocado mortes de animais domésticos e
silvestres,além de intoxicações em humanos18915323338.
As estruturas destasmicrocistinas foram uniformemente
determinadas como monocíclicas fazendo parte de sua
composição dois L-aminoácidos variáveis que incluem, por
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exemplo, leucina e alanina (LA), leucina e arginina {LR),
tirosina e arginina (YR), tiro sina and alanina (YA), tirosina
e metionina (YM), e dois aminoácidos não usuais, N-

metildehidroalanina(Mdha) e ácido 3-amino-metoxi-lOfenil-2,6,8- trimetildeca-4,6-dienóico (Adda)3303141.
Assim, a sua toxicidade é classificada em 3 grupos,
dependendoda substituição de dois L-aminoácidosvariáveis:
forte: -LR, -LA,e -YR; média: -WR; ou fraca: -RR e -M(O)R.
Resultadosde pesquisas sugeremque os resíduos de Adda e
Glu da molécula de microcistina-LR possuem importante
papel na hepatotoxidade da microcistina3O
50.

Toxicidade

aguda. As microcistinas

causam morte em

celular e apoptose. Foi observadotambém variáveis graus de
colestase canalicular, além de infiltrado inflamat6rio misto
consistindo predominantemente de neutr6filos e alguns
linf6citos em regiões portais não comprometidas. Entre as
células necr6ticas, hepat6citosregenerativosmultinucleares
foram observados. Contrastando com os modelos animais
para avaliara hepatotoxicidadepela microcistina, não houve
evidências de hemorragia intra-hepática. A microscopia
eletrônica demonstrou edema intracelular, alterações
mitocondriais, comprometimentodo retículo endoplasmático
liso e rugoso, vacúoloslipídicos e corpúsculos residuais294O.
A morte por intoxicação por microcistinas é geralmente
aceita como resultado de hemorragia intra-hepática e choque
hipovolêmico, podendo ocorrer dentro de poucas horas ou
atéem alguns dias, havendoa possibilidade de ser precedida
de coma, tremores muscularese de insuficiência respirat6ria.

camundongos e ratos de laboratório dentro de 1 a 3 horas. O

Outros achadoscomo diarréia aquosaou sanguinolenta

fígado é o órgão mais severamenteafetado,demonstrando necroses

podem estar presentes82130.

hemorrágicas extensas e desestruturação

Toxicidade crônica. Apenasuma publicação sobre a
toxicidadecrônica da microcistinafoi levantada.No trabalho de
Falconer(1988) a Microcystis aeruginosa foi coletadaa partir
do armazenamentode água de uma fazenda.As células foram
lisadase seuextratoobtido atravésde centriÍllgação.Esteextrato
possuía um valor de DLsode 1,7mg/kg, correspondendo ao
total de concentração de microcistina de 56,6~g/ml, e foi
administrado aos camundongosem séries de diluições como
uma única fonte de água. Camundongosde ambosos sexos,
assimcomo os controles, foram dissecadosem intervalos de
mais de um ano de exposição. Foram também realizadas
aut6psias, exameshistopatol6gicos, e análise plasmática da
desidrogenaselática e alaninaminotransferasel6.

dos sinusóides. A

congestão hepática leva ao aumento do órgão, dobrando o peso
do fígado. Em contraste, outros órgãos apresentam-se
aparentemente normais. Quando a microcistina-LR foi injetada
intraperitonealmente em camundongo, a DLso(dose letal para 50%
dos animais expostos) observada variou de 32,5 a 100j.!g/kg. Esta
variação pode ser devido a diferenças de idade, sexo, raça e
condições fisiológicas dos animais 1112182°.
Experimentos in vivo e in vitro têm sido realizadospara avaliar
a toxidade da microcistina.
microcistina

Em experimentos

in vivo, a

[14C] foi administrada intraperitonealmente

em

camundongo. Setentapor cento deste marcador foi localizado no
fígado após um minuto; este valor aumentou para 90% após 3
horas. As elevações de enzimas séricas, particularmente a
desidrogenase sorbitol, específica para asmitocôndrias hepáticas,
foram correlacionadas
com a lesão hepática. A pesquisa
morfológica a partir de micrografias eletrônicas demonstrou
mudanças no formato celular, incluindo dilatação do retículo
endoplasmático rugoso, reorganização dos microfilamentos
hidrópicos das mitocôndrias desprovidos de depósitos eletronopacos, alteração da arquitetura sinusoidal e, por último, lise dos
hepatócitosl230.
Em fígados perfundidos com a microcistina-LR,
microscópicas

aparecem

perfusão, tornando-se

15 minutos

as lesões

após o início

progressivamente

lesões iniciais

são localizadas na região periportal,

caracterizadas

por vacuolização

dissociação e arredondamento.

da

mais severas. As
sendo

hepática seguida de sua

Em 45 minutos, a necrose é

observada nas regiões periportais,

com dissociação

dos

hepatócitos nas regiões centrolobulares28.

Ainda com relação ao trabalho de Falconer (1988), a
progressiva lesão do hepat6cito e sua necrose, a filtração
leucocitária e fibrose foram os efeitos crônicos observados,
além da amiloidose entre os hepat6citos e o endotélio
sinusoidal e dasveiasporta. Nenhum efeito foi observadona
fertilidade feminina, na mortalidade do embrião, na
viabilidade neonatal ou no desenvolvimento esquelético.
Nenhumadas alteraçõesdescritasforam observadasno grupo
controle. Concluindo,o principal efeito advindo da toxicidade
crônica estárelacionada à lesão hepática16.
Recentemente,tem sido indicado que a microcistina LR
é um promotor tumoral hepático mediado através das
atividades das proteínas fosfatasestipo 1 e tipo 2A, e é um
efetivo inibido r do início do desenvolvimentoembriogênico
em camundongo. A carcinogênese e a lesão embriogênica

estão provavelmenterelacionados com a atividade de
promotor tumoral hepático da microcistina712273043.

O exame histopatológico, obtido de biópsias hepáticas e
necrópsias de pacientes expostos a microcistina em um centro
de hemodiálise em Caruaru, confirmou

a presença de uma

hepatite tóxica aguda, similar aquelas observadas em animais
expostos a microcistinas. Nas vítimas necropsiadas, não foram
encontradas alterações macroscópicas, porém histologicamente
foi observada severa necrose dos hepatócitos de forma difusa,
panlobular e individual em vários estágios, com o rompimento~

Sistemade transporte do ácido biliar. Osmecanismos
celularesde captaçãoda microcistinatêm sido estudados
atravésdo uso da dihidromicrocistina radiomarcada. A
captaçãoda microcistina radiomarcadademonstrou ser
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específica para os hepatócitos isolados de ratos podendo ser
reduzida de forma concentração-dependentequando estes
são inc\lbados na presença de sais biliares, colatos e
taurocolatos28.
A inibição completaé alcançadana presençados inibidores
dos transportadores dos ácidos biliares, como a antamanida,
sulfobromoftaleína e rifampicina. A membrana do hepatócito
possuicarreadoresresponsáveispela captaçãoativa dos ácidos
biliares. A incorporação da microcistina no interior dos
hepatócitosé inibida pelosácidosbiliares,eisto apoiaa evidência
de que o sistemade transporte do ácido biliar é um carreador
de microcistina.Estemecanismode entradacelularpodeexplicar
a especificidadee o organotropismoda microcistina12
42,

Inibição da proteína fosfatasee promoção tumoral.
A microcistina-LR(1 ~M) induz a fosforilaçãode umavariedade
de proteínas de hepatócitos de rato. Nestaconcentração da
toxina há a fosforilação três vezesmaior de citoqueratinas8 e
18 em relação às outras proteínas. A hiperfosforilação das
citoqueratinas8 e 18 induzema mudançasno formato celular e
no rearranjo da rede de filamentosintermediáriosno citoplasma.
Aperda dosfilamentosintermediáriosde citoqueratinaassociado
a sua fosforilação em células tratadas com microcistina pode
sero elo que expliquea atividadepotencialde promotor tumoral
da microcistina3°43.
Alguns trabalhos sugerem que as microcistinas e as
nodularinas podem provavelmente induzir a inativação dos
produtos do genede supressãotumoral nos hepatócitos1718
2134.

Devido à rápida, irreversível e severa lesão hepática
causada pela microcistina, a terapia contra sua toxicidade
parece ter pouco ou nenhumvalor, sendoque a efetivamedida
de profilaxia também é questionável1z.
Por outro lado, com o objetivode desenvolver
antídotospara
a toxicose causada pela microcistina um certo número de
compostos biologicamente ativos têm sido testados em
camundongos.Os antioxidantesativos de membrana como a
vitamina E, a silimarina, o glutation e o éster monoetílico de
glutation, produzemsignificanteproteção contra a letalidade.A
vitaminaE,um antioxidantelipossolúvel,previnea morte em 50%
dos camundongostratadoscom a dose letal da microcistina3°.
Comofoi discutido anteriormente,a captaçãohepatocelular
da microcistinapode serinibida na presençade saisbiliarese de
inibidores do transporte do ácido biliar como a antamanida,a
sulfobromoftaIeínae a rnampicina1Z19
3°.
O efeito dos glicocorticóides na liberação induzida de
microcistina de ácido aracdônico (CI4) foi estudado, sendo
demonstrado que a fluocinolona, a dexametasona e a
hidrocortisona, como glicocorticóides, suprimem a liberação
induzidapelamicrocistinade ácidoaracdônicolivre ea liberação
de prostaciclinae TXBz30.
A rifampicina é um derivado semi-sintético derivado da
rifamicina B, o qual pertence a um grupo estruturalmente
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similar, um complexo de antibióticos macrocíclicos
produzidos pelo Streptomyces mediterranei. Uma dose de
600mg administrada pela via intragástrica em camundongos,
uma hora antes do uso de uma concentração de duas vezesa
DL50 da microcistina LR, protege todos os animais contra os
efeitosletais da toxina atravésda imunomodulação, bloqueio
celular da captação da microcistina, inibição da síntese
protéica, ou a combinação destesefeitos123°.

Asintoxicaçõesde populaçõeshumanaspelo consumooral
deáguacontaminadapor cepastóxicasde cianobactérias
já foram
descritasem paísescomoAustrália,Inglaterra, China eÁfrica do
Sul8163949.

As principais vias de exposição a cianotoxinas são o uso
recreativo de lagos e rios (via oral e dérmica) e o consumo
de água potável e de alimentos de algas (via oral), Uma via
de exposição menos comum é através do uso de chuveiros
(via inalatória) e excepcionalmente atravésda hemodiálise
(via endovenosa)818294°,
Ossintomasexibidos por pessoasexpostasao contato com
a águacontentocianobactériasincluem irritações de pele e da
mucosaocular, sintomastipo febre do feno, vertigem,fadiga e
gastroenteriteaguda,Geralmentenão é possíveldeterminarqual
dos grupos de cianobactérias, se as hepatotoxinas ou as
neurotoxinas,como responsávelpelos sintomasobservados8,
A toxicose aguda letal provocada pelas cianotoxinas
raramente ocorre em humanos, pois a filtração normal, a
coagulação e outros processos de tratamento de água nos
sistemas de abastecimento municipais, diluem as células
tóxicas havendo a liberação de toxinas em níveis abaixo
daquelespara causar estesefeitos agudos letais2818,
Porém,publicaçõesnos EstadosUnidose Austráliaimplicam
ascianotoxinasem casosde doençahumana (sintomas agudos
não letais e toxicidade crônica) a partir da contaminaçãode
sistemasde abastecimentode águamunicipal, especialmente
apóso tratamentoda tloração com sulfato de cobre, havendoa
conseqüentelise dascélulase a liberaçãodastoxinas atravésdo
sistemade distribuiçã0622333738,
Nestese emoutros casosenvolvendoa ingestãoacidental,os
sintomasdescritos incluem dor abdominal, náuseas,vômitos,diarréia,
faringite, tosse seca,cefaléia,pneumonia atípica, e a
elevação de enzimas hepáticas no soro (especialmente a
gamaglutamiltransferase)
, Apesar de na maioria das vezesa
cianobactéria e algumas vezes as toxinas envolvidas serem
identificadas,os níveisda toxinaassociadoà doençanão têm sido
estabelecidos
em nenhumdestescasos48,
No Brasil, o trabalho de Teixeira et al46descreve uma
evidência de correlação entre a ocorrência de tlorações de
cianobactérias,no reservatóriode Itaparica (Bahia) e a morte
de 88 pessoas,entre as 200 intoxicadas, pelo consumo de
água do reservatório, entre março e abril de 198846,
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Noinício de 1996,123 pacientesrenais crônicos,apósterem
sido submetidosa sessõesde hemodiáliseem uma clínica da
cidade de Caruaru (PE), passarama apresentarum quadro
clínicocompatívelcom umagravehepatotoxicose,queno entanto
não era correlacionada com nenhum dos fatores usualmente
tidos como causadoresdestetipo de intoxicação. Destes,54
vieram a falecer atécinco mesesapóso início dos sintomase,
de acordo com informaçõesfornecidaspela Secretariade Saúde
de Estadode pernambuco, a referida clínica recebia água sem
um tratamento completo e usualmenteera feita cloração no
próprio caminhãotanqueutilizado para transportar a água,em
períodosde falha no abastecimentopela rede pública32940.

Comohavia o conhecimentoprévio da ocorrência de
florações de cianobactérias em mananciais de abastecimento
da região nordeste,foi testadaa hipótese dessasintoxicações
estaremsendo causadaspor hepatotoxinaspresentesna água
utilizada durante as sessõesde hemodiálise.
As análisesfeitaspelo Prof. WayneW. Carmichaelna Wright
StateUniversity-Ohio -EstadosUnidos,confirmarama presença
de microcistinas no carvão ativado utilizado no sistema de
purificaçãode águadaclínica, bemcomo em amostrasde sangue
e fígado dos pacientesintoxicados48. Além disso, as con~ens
dasamostras
do fitoplânctondo reservatórioqueabastecia
a cidade
demonstraramuma dominância de gênerosde cianobactérias
comumenterelacionadoscom a produçãode cianotoxinas.

de Produtos Naturais (NPPN) da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ), tem conftnnado a ocorrência de cepas tóxicas de
cianobactérias em corpos d'água (reservatórios de abastecimento
público, lagos artificiais, lagoas salobras e rios) dos Estados de
São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, paraná, Bahia,
Pernambuco e do Distrito Federall34. Aproximadamente 75% das
cepasisoladas semostraram tóxicas quando testadasem bioensaios
de toxicidade, sendo que apenas uma delas é produtora de
neurotoxinas enquanto que as demais de hepatotoxinasl.
Na região

Norte

imunoenzimático

foi

detectado,

através de método

(Envirogard Microcystins Plate Kit), traços

de microcistina em amostras de água de ambientes aquáticos
lóticos no Município de Anajás, Ilha do Marajó32.
Para se estabelecer os padrões de segurança da água são
necessárias demonstrações dos efeitos de toxicidade dosedependentes e determinação dos níveis máximos que não causam
efeitos adversosou NívelMáximo Aceitável ("Maximum Acceptable
LeveI" -MAC), pelo uso de muitos tipos de dados biológicos,
toxicológicos e epidemiológicos. Por exemplo, nos EstadosUnidos
eles são publicados pela Academia Nacional de Ciências como:
"Risk Assessmentin Federal Govemment: Managing the Process".
Essespadrões sãosuplementadospor publicações mais específicas
como da Agência de Proteção Ambienta! dos Estados Unidos
(USEPA). O Canadá se utiliza do Guidelines for Canadian
Drinking

Water Quality -Supporting

Documentatiow

40.

Estepassou a ser o primeiro caso confirmado de mortes

Na Austrália, uma proposta para limite de concentração de

humanas causadas por uma toxina produzida por

microcistinas que não apresente efeito adverso foi publicada

cianobactérias2940.
Em termos globais, os relatos clínicos de
danospara a populaçãohumana,pelo consumooral de toxinas
de cianobactériasem águasde abastecimento,aparecemcomo
conseqüência de acidentes ou má administração. Como
resultado, esses relatos são parcialmente estimados e as
circunstânciasoriginais sãofreqüentementede difícil definição.

por Falconer et allS. A proposta que resultou desse trabalho,

Em regiõesagriculturáveis ou áreasdensamentepovoadas

incluindo a incorporação de um fator de segurança contra a
promoção de tumores é de 1 ,Omgde microcistina ou nodularina/
L. Baseado no uso de células de Microcystis na dieta dos porcos,
esta concentraçãoeorresponde

a 5.000 células/mL3.

Um número similar para MAC foi apresentado em junho de
1994, num documento da Canadian Drinking

Water, onde a

há muitas vezeso apa,r&imento em reservatórios de

dose máxima aceitável é de 0,5~g/L para microcistina

abastecimento

constantes de

Finalmente, em 1997 a Organização Mundial de Saúde (OMS)

cianobactérias e, usualmente,as autoridades de meio

editou um Guideline específico para toxinas de cianobactérias

ambiente tentam controlar as florações com o tratamento
convencional utilizando sulfato de cobre. Este método
provoca a lise dessesorganismos, liberando as toxinas para

em águas de abastecimento público, onde foi estabelecido o

público

de florações

a água. Tais açõespodem causar exposiçõesagudasàs
toxinas. Além disso,há evidênciasque populaçõesabastecidas
por reservatórios que apresentamextensasflorações podem
estar expostasa baixos níveis de toxinas por longo períodol5.

LR.

limite de 1~g/L, como máximo aceitável para consumo oral
humano diário.
No Brasil, o anexo a Portaria n° 1469 de 20 de 12 de
2000, intitulada

Norma

de Qualidade

da água para

consumo humano, estabelece como padrão de potabilidade
para a microcistina

valores até 10~g/L em até 3 amostras

Essaexposiçãoprolongadadeve ser consideradacomo um
sério risco à saúdeuma vezque, como descritoanteriormente,
as microcistinas, que são o tipo mais comum de toxinas de
cianobactérias,são potentespromotorasde tumorese,portanto,
esteconsumocontinuado de pequenasdosesde hepatotoxinas
pode levar a uma maior incidência de câncer hepático na
população exposta.Dessaforma, é importante que os efeitos
crônicos de exposiçõesprolongadaspor ingestãooral de baixas
concentraçõesdessastoxinas sejam avaliados17
47.

nas análises realizadas nos 12 meses. Estabelece também que

No Brasil, os estudos que vem sendo realizados no
Laboratório de Fisiologia e Cultivo de Microalgas do Núcleo

em camundongos,

o monitoramento

de cianobactérias

na água do manancial,

no ponto de captação, deve obedecer freqüência
quando o número de cianobactérias
células/ml,

mensal,

não exceder 10.000

caso exceda este valor, será exigida análise

semanal de cianotoxinas na águas de saída do tratamento e

nas entradas(hidrômetro) das clínicas de hemodiálisee
industrias

de injetáveis.

Para análise de cianobactérias

e

cianotoxinas e comprovação de toxicidade por bioensaios
devem ser adotados as metodologias

propostaspela OrganizaçãoMundial de Saúdeem sua
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publicação: Toxic cyanobacteria in water: a guide to their
Public Health consequences,monitoring and management35.

5.

1985.
6.

BrancoSM. Algastóxicas -controle dastoxinasem águasdeabastecimento.
Revistado Departamentode Água e Esgotode SãoPaulo 20: 47-53, 1959.

7.

CarbisCR,SimonsJÁ, Mitchell GF,AndersonJW,MccauleyI. A biochemical
profile for predicting lhe chronic exposure of sheep to MicrocJ7'f;j
! "
aeruginosa, an hepatotoxic species of blue-green alga. Researcl},ffi
VeterinaryScience57: 310-316, 1994.

8.

CarmichaelWW.Toxic Microcystis and lhe environment.ln: WatanabeMF,
Harada K, CarmichaelWW,Fujiki H (eds) Toxic Microcystis. BocaRaton,
NewYork, London, Tokio, CRCPressp. 1-11, 1'996.

9.

Chu FS, Huang X, Wei RD. Enzyme-linked 1mmunosorbent Assay for
Microcystins in blue-green algal blooms. Journal Association off Anals
Chemike73: 451-456, 1990.

Ao longo do tempo e no âmbito de suas atividades,
ficologistas e outros profissionais têm desenvolvido e aplicado
métodos de detecção e quantificação
ambiente.

A cromatografia

camundongos

líquida

de microcistinas

no

e o bioensaio

em

são métodos freqüentemente

utilizados

nos

países industrializados para detectar essas toxinas oriundas
do ambiente ou de espécimes biológicos3 1224.
Entretanto, o bioensaio em camundongos é inespecífico,
possui baixa sensibilidade, e requer uma grande quantidade de
amostras da toxina e um número considerável de animais de
laboratório.

A cromatografia líquida é método dispendioso e

demorado,

porém

útil para a quantificação,

isolamento

e

purificação das cianotoxinas a partir de células liofilizadas325.
Dessaforma, mais recentemente, vem ganhando destaque a
utilização de testesimunoenzimáticos utilizando anticorpos mono
ou policlonais contra as diversas toxinas de cianobactérias910.Pela
sua praticidade, alta sensibilidade e pela capacidade de quantificar
as cianotoxinas de um número de amostras considerável em um
período de tempo curto, acredita-se na sua implementação na
vigilância ambienta! e epidemiológica do agravo em questão,através
de sua implantação em laboratórios de referência das Instituições
afiliadas ao Ministério da Saúde do Brasil.
São escassas as informações

sobre a utilização

desses

isoladas

de surtos

da intoxicação

1I. Dahlem AM, HassanAS,SwansonSP,CarmichaelWW,BeasleyVR. A model
system for studying lhe bioavailability of intestinally administered
Microcystin-LR, a hepatotoxic peptide from lhe Cyanobacterium
Microcystis aeruginosa. Pharmacology& Toxicology64: 177-181, 1989.
12. DawsonRM. The Toxicology of Microcystins. Toxicon 36: 953-962, 1998.
13. DesikacharyTV. Generalpart.ln: Desikachary TV (ed) Cyanophyta.New
Delhi: 1ndian Council of Agricultural Researchp. 3-58, 1959.
14. EstevesFA. ComunidadeFitoplanctônica.ln: EstevesFA(ed) Fundamentos
de Limnologia Editora 1nterciênciaLIda Rio deJaneiro,p. 363-428, 1988.
15. EstevesFA. Eutrofização Artificial. In: EstevesFA (ed) Fundamentosde
Limnologia. Editora 1nterciência LTDA,Rio de Janeiro p. 489-513, 1988.
16. FalconerIA. Tumor promotion byMycrocystis sp. The Medical Journal of
Australia 20:130: 351, 1989.
17 FalconerIA. Tumor promotion and liver injury causedby oral consumption
of cyanobacteria. Enviromental Toxicology and Water Quality: An
1nternationalJournal6: 177-184, 1991.

com
de

19. FalconerIA. Potencialimpact on humanhealth of cyanobacteria.Phycologia

de humanos. Tal abordagem somente tem se apresentado em
repercussões

10. Chu FS, Huang X, Wei RD, Carmichael WW. Production and
characterization of antibodies against Microcystins. Applied and
Enviromental Microbiology 55: 1928- 1933, 1989.

18 FalconerIA. Toxicity of lhe Blue-GreenAlga (Cyanobacterium) Microcystis
aeruginosa in drinking water to growing pigs, as an animal model for
human injury and risk assessment.Enviromental Toxicology and Water
Quality: An 1nternationalJournal9: 131-139,1994.

métodos na detecção das toxinas em espécimes biológicos
circunstâncias

Bourrelly P. Les alguesbleus ou cyanophycées.1n: Bourrelly P. LesAlgues
D'eau Douce. Société Nouvelle des Éditions Boubeé, Paris. p. 287-317,

trágicas como entre os hemodialisados

Caruaru, Pernambuco, 1996.
Como conseqüência, os centros de diálise precisam
considerar a toxicidade potencial de cianobactérias na água
distribuída pelos sistemas de abastecimento público e um
rigoroso controle interno do sistema de purificação de água
das clínicas precisa ser feito pelas autoridades de saúde.

35: 6-11,1996.
20. FalconerIA, BuckIeyT, RunnegarMTC.Biologicalhalf-live,organdistribution
and excretion of '2s1-labelled toxic peptide from lhe blue-green alga
Microcystisaeruginosa.AustryJournal Biology Science39: 17-21,1986.
21. Fujiki H, Sueoka E, SuganumaM. Carcinogenesis of Microcystins. In:
WatanabeMF, HaradaK, CarmichaelWW,Fujiki H (eds) Toxic Microcystis.
Editora Boca RatonCRCPressNewYork, London, Tokio p. 203-232,1996.
22. GoogmanTK, Gupta S, CombleyH, ThomasBH. Microcystins indrinking
water: risk assessmentand derivation of possible guidance value for
drinking water. Enviromental Health Directore p. 67-73, 1995.

1.

AzevedoSMFO.Current studies on toxic cyanobacteria(blue-green aIgae)
of Brazilian water bodies. Programase resumos do IV CongressoLatinoAmericano, 11 Reunião Ibero-Americana e VII Reunião Brasileira de
Ficologia. Tema: "Conservação da Biodiversidade e novas tecnologias:
promessase perigos" p.I9, 1996.

2.

Azevedo SMFO. Toxic cyanobacteria and lhe Caruaru tragedy. The
Journal of Venomous Animais and Toxins Available from: URL.http://
www.botunet.com.br/cevap/revistas/jvatI97/repor!29, 1997.

3. AzevedoSMFO.Toxinas de Cianobactérias: Causase Conseqüênciaspara a
SaúdePública. Medicina On Line, volume I, ano I, número 3, 1998.

4. AzevedoSMFO,Evans,WR, Carmichael WW,Namikoshi M. First repor! of
microcystins from a Brasilian isolate of lhe cyanobacteriumMicrocystins
aeruginosa. Journal of Applied Phycology6: 261-265, 1994.

88

23. Hanazato T. Toxic cyanobacteria and lhe zooplanton communit. In:
Watanabe,MF,HaradaK, CarmichaelWW,Fujiki ij (eds) ToxicMicrocystis.
Editora BocaRaton, CRCPress,NewYork, London, Tokio p. 79-101,1996.
24. Harada K. Chemistry and detection of microcystins. !n: WatanabeMF,
HaradaK, CarmichaelWW,Fujiki H (eds) Toxic Microcystis. Editora Boca
Raton, CRCPress. NewYork, London, Tokio p. 103-149, 1996.
25. HaradaK, Ohtani 1,1wamotoK, Suzuki M, WatanabeMF,WatanabeM, Terao
K. 1solation of cylindrospermopsin from a cyanobacterium Umezakia
natans and its screeningmethod. Toxicon 32: 73-84, 1994.
26. Henriksen P,CarmichaelWW,NaJ, Moestrup O. Detection of na anatoxina (s)- like anticholinesterase in natural blooms and culture of
cyanobacteria/ blue-green algae from danish lakes and it lhe stomach
contents of poisoned birds. Toxicon 35: 901-913,1997.
27. Honkanen RE, Zwiller J, Moore RE, Daily SL, Khatra BS, Dukelow M,
BoyntonAL. Characterizationof Microcystin-LR, a potent inhibitor of type

Revistada SociedadeBrasileira de Medicina Tropical
37 (Suplemento 11),2004

1 and Iype 2A protelo phosphatases.The Journal of Biological Chemistry

HEPATOLOGIA TROPICAL

39.

265: 19401-19404, 1990.
28. Hooser SB, KuhlenschmidtMS, DahlemAM, BeasleyVR, Carmichael WW,
Haschek WM. Uptake and subcellular localization of tritiated dihydromicrocystin-LR in rat liver. Toxicon 29: 589-601,1991.
29. JochimsenEM, CarmichaelWW,NaJ, CardoDM, CooksonST,HolmesCEM,
Antunes BC, MeIo Filho DA, LyraTM, Barreto, VST,AzevedoSMFO,Jarvis,
WR. Liver failure and death after exposureto microcystins ata hemodialysis
center in Brazil. The NewEnglandJournal of Medicine 338: 873-878,1998.
30. KayaK. Toxicologyof Microcystins. In: WatanabeMF, HaradaK, Carmichael
WW, Fujiki H (eds) Toxic Microcystis. Editora Boca Raton, CRCPress,
New York, London, Tokio p. 175-202, 1996.

40.

PouriaS, Andrade A, Barbosa],
W, Poon GK, Neild
haemodialysis

41.

reporto Gayafia Botanica

Cavalcanti RL, Barreto VTS, Ward C], Preiser

GH, Codd GA. Fatal microcystin

unit in Caruaru, Brazil.

Quinn R], Taylor C, Embrey
Microcystins.

intoxication

in

Lancet 4: 352,1998.

K], Poulsen SP. Molecular

Modeling

of

In: Watanabe MF, Harada K, Carmichael WW, Fujiki H (eds)

Toxic Microcystis.

Editora Boca Raton, CRC Press, New York, London, Tokio

p. 233-248,1996.
42.

Runnegar MTC, Andrews],
induced

by a peptide

aeruginosa.
43.

32. Leal AC,SoaresMCP,Silva CAM,AlvesMM, CartágenesPRB, BensabathG.
Níveis da hepatoxina Microcistina em ambientes aquáticos de área rnral,
Ilha do Marajó, Pará,Brasil. Revistada SociedadeBrasileira de Medicina

44.

Gerdes RG, Falconer IR. lnjury to hepatocytes

toxin

from

lhe cyanobacterium

Toxicon 25: 1235-1239,

Microcystis

1987.

Sahin A, Tencalla

FG, Dietrich

biochemicallyactive

cyanobacteria (blue-green algae) hepatotoxins in fish.

DR, Naegelli

H. Biliary

excretion

of

Toxicology 106: 123-130,1996.
Soil & Water Conservation

Society of Metro Halifax.

A brief treatise on

Eutrophication oflakes. [serial online] p. 1-6, 1997. Available from: URL: http:/

Tropical 32 (supll): 448,1999.

/www.chebucto.ns.ca/Science/SWC9SWCS.html ,1997

33. Mancuso PCS. Controle do desenvolvimento de algas em águas de
abastecimentopúblico. RevistaDepartamento de AgUase Esgotosde São
Paulo 47: 151-156,1987.

45.

34. MatsushimaRN, Ohta T, Nishiwaki S, SuganumaM, KohyamaK, Ishikawa
T, CarmichaelWW,Fujiki, H. Liver tumor promotion by lhe cyanobacterial
cyclic peptide toxin microystin-LR. Journal Cancer Research Clinical
Oncology 118: 420-424,1992.

46.

Soil & Water Conservation Society of Metro Halifax. The Blue-green algae
(cyanobacteria)

[serial online] p. 1-9, 1997. Available from: URL: http://

www.chebucto.ns.ca/Science/SWC9SWCS.html, 1997
Teixeira MGLC, Costa MCN, Carvalho VLP, Pereira MS, Hage E. Epidemia
de gastroenterite na área de barragem de Itaparica,
Sanitary Panamerican 114: 502-512, 1993.
47.

35. Ministério da Saúde.Norma de qualidade da águapara consumohumano.
Anexo a Portaria n° 1469. Rio de Janeiro, 2000.

Vasconcelos VM. Cyanobaterial

Toxins in Portugal:

Animais and Risk for Human Health.
Biological
48.

49.

Bahia. Boletim
'

of Medical and

Research 32: 249- 254, 1999.

microcystin

WW, Namikoshi

diversity in cyanobacterial

M.

blooms collected in

portuguese freshwaters.

Water Research 30: 2377-2384,

Watanabe M. Isolation,

cultivation

Microcystis

of

Effects 00 Aquatic

Brazilian ]ournal

Vasconcelos VM, Sivonen K, Evans WR, Carmichael
Hepatotoxic

37. Palmer CM. Importancia de Ias algas en los abastecimientosde agua. In:
Palmer CM (ed) Algas en abastecimientos de agua. Primera edicion.
Editorial Interamericana SA, Mexicop. 5-8, 1962.
38. Park H, WatanabeMF. Toxic Microcystis in eutrophic lakes. In: Watanabe
MF, Harada K, Carmichael WW,Fujiki H (eds). Toxic Microcystis. Editora.
Boca Raton, CRCPress; NewYork, London, Tokio p. 57-77, 1996.

Dellarossa v, Montoya R. First toxic blue-

43: 15-17, 1986.

31. KusumiT. NMRcharacterization of microcystins. In: WatanabeMF, Harada
K, Carmichael WW,Fujiki H(eds) Toxic Microcystis. Editora Boca Raton,
CRCPress,New York, London, Tokio p. 149-173, 1996.

36. Odebrecht C. Florações de algas nocivas no ambiente marinho. In: IV
CongressoLatino-Americano, Ii Reunião Ibero-Americana e VII Reunião
Brasileira de Ficologia. Tema: "Conservaçãoda Biodiversidade e novas
tecnologias: promessase perigos" (programas e resumos) p. 153, 1996.

Parra 00, Avilés D, Becerra],

green algal bloom recorder for Chile: a preliminary

and classification

1996.

of bloom-forming

in ]apan. In: Watanabe MF, Harada K, Carmichael WW, Fujiki

H (eds) Toxic Microcystis.

Editora Boca Raton, CRC Press, New York,

London, Tokio p. 13-34, 1996.
50.

Watanabe MF. Production
Carmichael WW, Fujiki

of Microcystins.

In: Watanabe MF, Harada K,

H (eds) Toxic Microcystis.

Editora Boca Raton.

~

CRC Press, New York, London, Tokio p. 35-55, 1996.

89

