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ABREVIATURAS e SÍMBOLOS
µl - microlitros;

µm - micrómetro;

A - Artérias Hepáticas;
AD - Tecido Adiposo;

AG - Ácinos Glandulares;
Br - Bonquiolo;

C - Congestão;

CH - Congestivo-Hemorragicas;
Cp - Cápsula;

D - Ductos Biliares;

DL50 - Dose Letal Média;

DMBA - 7,12-dimetilbenzantraceno;
E - Edema;

EAA - Espaços Alveolares Aumentados;
EPA - Espaços Alveolares Diminuídos;
EPA- Parede Alveolar Espessada;
g - Grama;

GC- Cromatografia Gasosa;
HA - Hemorragia Alveolar;

HE - Hematoxilina e Eosina:

HN - Hipercromatose Nuclear;

HPAs - Hidrocarbonatos Policiclicos Aromáticos;
HPLC - Cromatografia Líquida de Alta Pressão;
IA - Inclusao Acidófila no Citoplamas;
Kg - Kilograma;
M - Molar;

mg - Miligrama;

NB - Núcleos Binucleados;

NP - Nucleulos Picnóticos;

P - Pigmentação;

PB - Polpa Branca;

PV - Polpa Vermelha;
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Rt - Rato;

SEM – Microscopia Electrónica de Varrimento;
TC - Tecido Conjuntivo;

UV-VIS - Ultra Violeta – Visível;
V – Veia Hepática;

VP – Veias Pulmonares.
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RESUMO
Este trabalho teve como principal objectivo a avaliação mor-

fológica e molecular na administração experimental de 7,12-dimetil-benzantraceno (DMBA).

Este estudo realizou-se em ratos Wistar com dez semanas

de idade (adquiridos com oito semanas, mantidos uma semana em
quarentena e outra em pausa). Foi administrado em cinco animais

(grupo teste) por via oral um tóxico, DMBA. Esta administração foi

executada durante um período de quatro semanas, três vezes por
semana (segunda, quarta e sexta), sendo a dose fornecida de 20

mg/Kg. Durante este período estudou-se o comportamento dos animais (grupo controlo e grupo teste) e foram pesados semanalmente.

No dia subsequente à última administração todos os ani-

mais foram sacrificados (eutanásia humanitária), e posteriormente

necropsiados. No fígado, foi efectuada uma avaliação histológica.
Outros fragmentos deste órgão foram utilizados para determinar a

presença do DMBA e dos seus metabolitos. Estes foram extraídos

do fígado e do tecido adiposo e o DMBA foi determinado quantitativamente através da técnica de cromatografia líquida de alta pressão
(HPLC).
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ABSTRACT
This work had as main objective the morphological and

molecular evaluation in the experimental administration of 7,12Dimethylbenz(a)anthracene (DMBA).

This study was performed in Wistar rats with ten weeks (pur-

chased with eight weeks). Five of these animals (test group) were

oral administered with a toxic – DMBA (20mg/kg). This administra-

tion was executed during four weeks, three times a week (Monday,
Wednesday and Friday). During this period we studied the behavior
of animals (control group and test group) and they were weighed
every week.

In the day following the last administration all animals were

sacrificed (by euthanasia) and then necropsied. In the liver histological evaluation was affected. Other fragments of the liver were used
to determine the presence of DMBA and its metabolites. These were

extracted from liver and adipose tissue and DMBA was determined

quantitatively through the technique of high-pressure liquid chromatography (HPLC).
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OBJECTIVO
Este trabalho teve como principais objectivos a avaliação

morfológica das lesões do fígado, em microscopia de luz, induzidas
experimentalmente por de 7,12-dimetilbenzantraceno (DMBA) e
determinar quantitativamente a sua presença no fígado e no tecido

adiposo por cromatografia líquida de alta pressão (HPLC). Teve também como objectivo, a avaliação histológica de outros órgãos que

possivelmente tivessem sido afectados pelo tóxico (pulmão, rim e
baço).
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“Os animais são utilizados em benefício da saúde humana,
contudo, não nos podemos esquecer que eles são seres
vivos que sentem dor e que sofrem, por isto somos
responsáveis por eles”
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1. INTRODUÇÃO
1.1. Hidrocarbonetos
Origem e Toxicidade

Policíclicos

Aromáticos:

Todos temos conhecimento que algumas substâncias quími-

cas apresentam toxicidade e consequentemente provocam lesões

no organismo. Estas substâncias estão presentes no meio ambiente, sendo absorvidas pelo organismo.

Os tóxicos são substâncias que perturbam as funções de

determinadas células, e por consequência, também a fraca coordenação entre as actividades de diferentes órgãos. O resultado do

efeito do tóxico, intoxicação, consiste portanto, na alteração qualita-

Figura 1.1 – Símbolo para

substâncias tóxicas (fonte:

http://www.brasilescola.com/q

uimica/simbolos-segurancalaboratorio.htm).

tiva ou quantitativa da actividade celular de um determinado órgão

[1]. O efeito do tóxico depende não só da composição química,

como também da sua dose, concentração e tempo de actuação.
Certos tóxicos possuem efeito mais activo por determinadas vias de

penetração e doses repetidas de tóxico podem ter ou não efeitos
semelhantes aos de uma única dose elevada [1].

O grau de toxicidade depende não só da espécie animal,

mas também da constituição do indivíduo. A sensibilidade para o
tóxico varia de indivíduo para indivíduo; pode depender da idade e
é função do órgão receptor.

Vários grupos de compostos têm sido objecto de muitas

pesquisas devido ao seu potencial tóxico, dos quais salientamos o
grupo dos Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HAPs), por ser

Figura 1.2 – Patologia experimental
(Fonte: http://www.patologiaexperimentalbr.com).

o objectivo central desta dissertação.

Os hidrocarbonetos são compostos orgânicos que contêm

apenas átomos de carbono e hidrogénio e estão presentes em inú-

meros aspectos da vida quotidiana como por exemplo: detergentes,

matéria polimérica, solventes, etc. Os hidrocarbonetos dividem-se

em alifáticos e aromáticos [2]. No grupo dos aromáticos salienta-se,

pelo seu efeito tóxico os HPAs.

Estes compostos têm sido amplamente estudados devido

aos seus efeitos adversos sobre o organismo [3]. A Agência dos

Estados Unidos para Substâncias Tóxicas e o registo da doença
2
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escolheram dezassete HPAs de maior impacto para a saúde humana, Tabela 1.1, baseando-se no seu perfil toxicológico [4,5].

Os Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos são emitidos

tanto por fontes naturais, como por fontes antropogénicas [6-8]. A
contribuição das fontes naturais é muito limitada, restringindo-se

praticamente à queima espontânea de florestas e emissões vulcânicas, sendo então a principal fonte a antropogénica [6-8]. Esta podese dividir em quatro grandes grupos:

• Emissões domésticas - predominantemente associadas à queima

de carvão, petróleo, gás, lixo, entre outras substâncias orgânicas
como o tabaco;
•

Emissões de transportes - ocorrem essencialmente ao nível do

solo. A emissão de HAPs através destas fontes depende de vários
factores, como por exemplo, do tipo de combustível e da qualidade
deste;
•

Emissões industriais - estão relacionadas com a produção de

•

Origens agrícolas - estão associadas principalmente à queimas

coque, produção primária de alumínio e preservação de madeiras;
de matéria orgânica de campos e de florestas.

Os HAPs puros podem também ser obtidos por método de

síntese química. Os HPAs são um grande grupo de compostos orgâ-

nicos com dois ou mais anéis benzénicos fundidos, constituídos exclusivamente por átomos de carbono e hidrogénio organizados sob

forma linear, angular ou agrupada [7,9]. Em virtude das suas propriedades físico-químicas e da grande distribuição ambiental, o risco de

contaminação humana por estas substâncias é significativo. Estes
apresentam uma solubilidade relativamente baixa em água, mas são

altamente lipofílicos, sendo por esta razão, rapidamente absorvidos

e distribuídos no organismo. A composição e a complexidade das

misturas de HPAs dependem das fontes emissoras. Em geral, essas

misturas são bastante complexas, contendo uma grande variedade

de HPAs, em diferentes níveis de concentração [9].

As concentrações detectáveis de HPAs podem ser observa-

das em muitos órgãos internos, passado apenas alguns minuto,

após administração, sendo as maiores concentrações encontrados

no fígado [10].
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Quando estes são absorvidos pelas células, estão metabo-

licamente activos e por esta razão tornam-se reactivos a grupos
DMBA:
Sinónimos:

-1,4-Dimetil-2,3-benzofenantreno;

-9,10-Dimetil-1,2-benzantra-

ceno;

- 7,12-Dimetilbenzantraceno.
Fórmula molecular.
- C20H16

Massa molar:

- 256,34g/mol
Ponto de ebulição:
- 122-123°C

nucleofílicos presentes em macromoléculas celulares. O metabolismo dos HPAs envolve reacções de oxidação, redução, hidrólise e de

conjugação que são realizadas principalmente no fígado por enzimas do sistema de mono-oxigenases de função mista da família do
citocromo P450 [10, 11] .

De maneira geral, tanto os HPAs quanto os seus derivados

estão associados ao aumento da incidência de diversos tipos de

tumores no homem [9]. De entre o elevado número de HPAs conhecidos, temos o 7,12 – dimetilbenzantraceno (DMBA); sendo este um
dos mais potentes agentes carcinogénicos conhecidos [12].

1.1.1. DMBA
O DMBA é um hidrocarboneto de fórmula molécular

Riscos:

C20H16, como uma massa molar de 256,34 g/mol e ponto de ebuli-

- R45 (Pode causar cancro).

química do DMBA deriva do antraceno. A adição do núcleo benzéni-

- R22 (Nocivo por ingestão);

Segurança:

- S53 (Evitar exposição - obter
instrução antes do uso);

- S36/37 (Usar vestuário ade-

quado de protecção e usar
luvas apropriadas);

- S45 (Em caso de acidente

procurar um médico imediatamente (mostrar a etiqueta do
produto se possível)).

ção de 122-123°C e é classificado como carcinogénico. A estrutura

co à região K e a adição de dois grupos metilo à região L do antra-

ceno, conferem à molécula maior efeito carcinogénico (Fígura 1.4)
[13].

Este tóxico está presente no ar, em alguns alimentos e tam-

bém nos cigarros [14]. O tabagismo em seres humanos está causalmente relacionado com uma série de doenças graves. Tem sido

sugerido que o uso de tabaco está associado a 70-80% de tumores

orais, e que a percentagem aumenta quando as pessoas são consumidoras de álcool e tabaco [15]. O DMBA encontra-se em grandes

concentrações (40-100 ng por cigarro) na fracção do alcatrão pre-

sente no fumo do cigarro [16,17].

O DMBA é utilizado em laboratório, por vezes, com o objec-

tivo de induzir transformações malignas em sistemas de transfor-

mação celular in vitro e para ser mutagénico em bactérias e em célu-

las de mamíferos. Este HPA é usado frequentemente na investiga-

ção na indução de mutações ou tumores [18] e, sendo um potente

carcinogénico, induz tumores de pele, causa tumor da mama e
4
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Tabela
1.1 Lista
dos 17
HPAs de
maior
impacto
[4.5].
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necrose supra-renal em ratos [18]. Na literatura encontram-se algu-

mas referências relativamente às doses que provocam estes efeitos.
Quando se administra uma dose única de 30 mg (em óleo) por via

oral, ou 5 mg por via endovenosa (emulsão liquida), induz tumores
mamários em ratos de estirpe Sprague-Dawley e também provoca

necrose supra-renal em 2-3 dias [19]. Um outro estudo também

demonstrou que uma quantidade menor, 20 mg, dado por via oral,
também induz rapidamente tumores mamários. Para uma única

dose de DMBA dada na alimentação em ratos de estirpe Sprague-Dawley, a dose letal média (DL50) é de 27 mg/100 g e a dose que

para provoca lesão supra-renal foi de 30 mg por rato (18 mg/ 100 g).
Para uma única injecção intravenosa, a DL50 é 4,75 mg/100 g e a
dose ideal para indução da lesão supra-renal foi de 5 mg por rato (3

mg/100 g) [20].

Existem também vários estudos relativamente à indução de

tumores de pele provocados por este tóxico. Um estudo realizado

em 2010, em ratos machos albinos Swiss (6-7 semanas de idade),
demonstra que uma única aplicação tópica de DMBA 100 μg/ 100μl

em acetona, causa tumores em todos os animais passado 14 semanas [21].

Figura 1.4 - Estrutura DMBA;
região k e região L [13].

Sabe-se que o máximo de absorção de DMBA ocorre entre

3-6 horas e no fígado ocorre entre 2-3 horas após a sua ingestão.
Na glândula mamária o pico de concentração é encontrado entre 3-

6 horas, sendo que estes valores variam nos estudos, provavelmente devido ao uso de diferentes veículos e modos de administração

[22]. Estudos indicam que o DMBA é rapidamente absorvido no tracto intestinal e tende a acumular-se no tecido adiposo. O DMBA é

rapidamente metabolizado no fígado, sendo a excreção biliar a prin-

cipal via de eliminação do DMBA. Está estabelecido que 96-97% do

DMBA está presente na bílis já na forma de metabolitos [21]. Em
1965, Boyland and Sims [23], estudaram o metabolismo do DMBA

em fígados de ratos, demonstrando que este HPA sofre reacções

oxidativas, especialmente associadas ao grupo metilo na posição 7

e 12 e a uma pequena extensão para nas posições do anel. Nestes

estudos conseguiram o isolamento e identificação de dois isómeros

devirados de mono-hidroximetilo (7-hidroximetil-12-metilbenzantra6
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ceno (7-OHM-12-MBA) e 12-hidroximetil-7-metilbenzantraceno (12OHM-7-MBA) [24].

O DMBA sofre reacções oxidativas extensas na posição

reactiva do anel, para produzir intermediários reactivos eletrofílicos.
Estes intermediários vão interagir com o DNA e com proteínas e

estão potencialmente envolvidos na etiologia de tumores induzidos

por químicos carcinogénicos. Numerosos estudos detalham a formação tanto de derivados 3,4-epóxido, bem como diol e derivados

diol-epóxidos. Ambos os produtos são eletrofílicos e foi demonstrado que interagem com o DNA [25].

A propriedade carcinogénica do DMBA é atribuída à sua

bioactivação de três etapas para o metabolito DMBA-3,4-diol-1,2epóxido. O DMBA é bioactivado no tecido hepático pela isoforma

Figura 1.6 - 7-OHM-12-MBA.

1B1 (CYP1B1) do citocromo P450 ao intermediário 3,4-epóxido, que

é então hidrolisada a 3,4-diol pelo époxido hidrolase microssomal.
Este composto sofre novamente epoxidação nas posições 1,2 pelo

CYP1A1 ou pelo CYP1B1 para formar o metabolito final, DMBA-3,4diol-1,2-epóxido (Figura 1.8) [26].

Figura 1.5 - Principais metabolitos do DMBA.

Figura 1.7 - 12-OHM-7-MBA.
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Figura 1.8 - Via metabólica do
DMBA [26].

1.2. Animal – Ratos Wistar
Figura 1.9 (a) - Ratos Wistar.

Diversos modelos genéticos de ratos têm sido utilizados

para estudos de toxicologia de várias substâncias, da família dos
HPAs.

A estirpe Wistar foi desenvolvida no Instituto Wistar (por

Isaac Jones Wistar), para uso biológico e pesquisa médica, sendo a

primeira estirpe de ratos a ser desenvolvida para servir como modelo do organismo humano. Mais de metade das estirpes de ratos de

laboratório descende de uma colónia estabelecida no Instituto

Wistar em 1906, linha original WISTARAT [27]. Os ratos Wistar são

caracterizados pelas orelhas alongadas, cabeça grande e comprimento da cauda sempre menor que o comprimento corporal (ilustra-

ção 6). A gestação dura de 20 a 22 dias e o desmame ocorre com

Figura 1.9 (b) - Ratos Wistar.

17 a 19 dias de idade. São considerados animais dóceis, de fácil

manipulação e têm boa capacidade de aprendizagem. Apresentam,

em geral, baixa incidência tumoral e a alopécia, algumas vezes tem-

porária, é uma característica comum. A partir da estirpe Wistar,

foram desenvolvidas as estirpes Sprague Dawley e Long-Evans

[28].

Por questões de fisiologia e de patologia escolheu-se para
8
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este trabalho uma estirpe (Wistar), uma idade (10 semanas) e um
género (macho).

1.3. Vias de Administração de substâncias em
Ratos
Existem várias vias de administração de medicamento/tó-

xicos em ratos, sendo algumas delas também utilizadas para a

colheita de amostras. As possíveis vias de administração em ratos

Figura 1.10 (a) - Via intraperitoneal.

são: via subcutânea, via intramuscular, via intravenosa, via respiratória, via intradérmica, aplicação tópica sobre a pele, administra-

ção intravesical, via intraperitoneal e via oral. De entre estas vias,
vai dar-se maior ênfase às vias intraperitoneal (administração da

anestesia) e oral (administração do tóxico), pelo facto de estas
terem sido as praticadas neste estudo [29].

Figura 1.10 (b) - Via intraperitoneal.

Via intraperitoneal
A administração faz-se na zona inferior direita do abdómen

do rato. A via interperitoneal tem a vantagem de apresentar velocidade de absorção elevada que a torna uma alternativa viável à via

intravenosa, para além das facilidades de utilizar em animais de
pequeno porte e de execução, mesmo por pessoas com pouca
experiência [29].

Figura 1.11 (a) - Via oral.

Via oral
A substância pode ser administrada incorporada na ração

ou na bebida, mas para se ter um controlo maior sobre a quantida-

de administrada, pode-se fazer a administração por gavagem.

Para o fazer, pode-se recorrer a sondas metálicas, estando estas

acopladas a uma seringa. Como o rato é um animal relativamente

pequeno, o doseamento da força necessária para passar duas

eventuais zonas de resistência, faringe e cárdia (região de tran-

sição entre o esófago inferior e o estômago), deve ser cautelosa-

mente ponderado. Nestes pontos, um movimento suave no senti9

Figura 1.11 (a) - Via oral.
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do anteroposterior e vice-versa, poderá facilitar a sua passagem. A

existência de movimentos de deglutição surge associada à administração gástrica [29].

1.4. Fígado
O armazenamento de substâncias tóxicas ocorre em tecidos

conjuntivos, principalmente gordura e osso, nos rins e no fígado. Os
tóxicos lipossolúveis são frequentemente armazenados no tecido

adiposo. É também neste tecido que os tóxicos lipossolúveis são

mobilizados para o sangue para posterior distribuição, metaboliza-

Figura 1.12 - Posiçao do figado

no

corpo

humano

http://www.ciberduvidas.com/
aberturas.php?id=286.

ção ou eliminação [30].

O fígado é a maior glândula e o segundo maior órgão do

corpo (seguido da pele) [31, 32]. O peso deste pode variar entre 1,2

e 1,8 kg nos seres humanos (1,4-1,8 kg em homens adultos e 1,21,4 kg em mulheres adultas) [30].

A localização do fígado entre tracto o intestinal e o resto do

corpo, facilita o desempenho da sua tarefa de manter o equilíbrio

metabólico do corpo. O fígado, o rim, o pulmão e o nariz são os pri-

meiros órgãos expostos a nutrientes, metais, drogas, tóxicos
ambientais produtos metabólicos antes de entrarem na circulação

sistémica. A posição do fígado no aparelho circulatório é ideal para

captar, transformar e acumular metabolitos e para neutralizar e elimi-

nar substâncias tóxicas. Este órgão desempenha funções de glândula exócrina, segregando bílis permanentemente que no intervalo
das refeições é concentrada e armazenada na vesícula biliar, de

Figura 1.13 - Ilustração do
órgão

figado

(Fonte:

http://cuidadossaude.com/20

10/05/como-manter-figadosaudavel-jovem/

glândula endócrina e de libertação de vários produtos (glicose, proteínas plasmáticas e as lipoproteínas) directamente para a corrente

sanguínea [33].

O fígado pode subdividir-se em múltiplos e pequenos lóbu-

los hepáticos, por sua vez compostos por unidades funcionais deno-

minadas ácinos hepáticos. O lóbulo hexagonal está dividido em três

regiões: a centrolobular (próximo da veia hepática), a zona-média e

as regiões periportais. O ácinus possui três zonas que coincidem

com as três regiões do lóbulo e que representam regiões de hepató-

citos de decrescente oxigenação. A zona 1, a mais próxima da entra10
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da do sangue, que recebe a concentração mais elevada de oxigénio

e de nutrientes; a zona 3, adjacente à veia hepática terminal e a

zona 2, intermédia. Os processos metabólicos que têm lugar nas
três zonas de um ácinus são quantitativamente diferentes, o que é

importante e explica o facto dos compostos tóxicos afectarem em
grau diferente cada uma das zonas. Os hepatócitos da zona 1 são

ricos em mitocôndrias e têm um papel predominante na oxidação

dos ácidos gordos, na gluconeogénese, e na destoxicação da amónia em ureia. Gradientes importantes na expressão da toxicidade de

certas hepatotoxinas são os elevados níveis de glutatião e de enzimas com actividade respiratória na zona 1, e do sistema enzimático

dependente do citocromo P450 bem como de enzimas dependentes

Figura 1.14 - Fígado de ovelha
[Fonte:

http://www.portal-

saofrancisco.com.br/alfa/corp

o-humano-sistemadigestivo/figado-7.php].

do NADPH na zona 3 [33].

As lesões no fígado são uma patologia comum, tanto nos

casos agudos como nos crónicos, muitas vezes caracterizados na

sua evolução crónica por um processo progressivo desde a esteatose até ao carcinoma hepatocelular, com hepatite crónica, fibrose e

cirrose. Estes processos envolvem a apoptose, necrose, inflamação,
resposta imunitária, isquémia, expressão génica alterada e regeneração dos hepatócitos, células de Küpffer e endoteliais [34].

A anatomia do fígado pode ser descrita em duas formas

principais, anatomia clássica e anatomia funcional. Na anatomia

clássica o fígado é dividido em 2 lobos - lobo direito e esquerdo com base na aparência externa, estando separados pelo ligamento

falciforme. O fígado apresenta duas faces, diafragmática (apresenta

apenas os lobos direito e esquerdo) (Figura 1.17) e a visceral (os
quatros lobos) (Figura 3.18) [31].

A anatomia funcional surgiu devido à necessidade de se

entenderem os padrões de funcionamento vascular e biliar para o

fígado. A primeira descrição surgiu em 1897, por Cantlie, mas pas-

sados 50 anos surgiu uma nova divisão, por Couinaud, na qual este

divide o fígado em 8 segmentos funcionalmente independentes,

sendo estes denominados por: I – caudado, II – subsegmento supe-

rior do segmento lateral esquerdo, III – subsegmento inferior do seg-

mento lateral esquerdo, IV – segmentos medial esquerdo, V – subsegmento inferior do segmento anterior direito, VI – subsegmento
11
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inferior do segmento posterior direito, VII – subsegmento superior do

segmento posterior direito e VIII – subsegmento superior do segmento anterior direito [31].

O fígado dos ratos apresenta uma aparência tipicamente

lobulada, que não se assemelha à do fígado Humano, mas apesar

destes factos existe uma correspondência entre os lobos e os sec-

tores hepáticos destes fígados. Estas duas espécies pertencem à
Figura 1.16 - Segmentação

hepática em oitos segmentos
.de acordo com Couinaud

[36].

classe Mammalia, sendo por esta razão esperado um desenvolvimento embrionário semelhante. O fígado de rato possui quatro

lobos: direito, médio (dividido em duas porções, direita e esquerda),
esquerdo e o caudado. Os lobos hepáticos do rato são equivalentes
aos seguintes segmentos de fígado humano: o lobo esquerdo ao

segmento II, o lobo médio aos segmentos III, IV, V e VIII, e o lobo
direito aos segmentos VI e VII [35].
Metabolismo hepático
O metabolismo é o processo global pelo qual os sistemas

vivos adquirem e utilizam a energia livre de que necessitam para

realizarem várias funções; fazem-no acoplando reacções exergóniFigura 1.17 - Fase diafragmática do fígado [37].

cas de oxidação de nutrientes a processos endergónicos, necessários para manter o estado vivo, tais como a realização de trabalho
mecânico, o transporte activo de moléculas contra gradientes de

concentração e a biossíntese de moléculas complexas. As reacções

químicas do metabolismo estão organizadas em vias metabólicas,

que são séries de reacções enzimáticas consecutivas, que produ-

zem produtos específicos. Os seus reagentes, intermediários e produtos são denominados de metabolitos. O metabolismo divide-se

em duas etapas: catabolismo e anabolismo. O catabolismo é o pro-

cesso onde os nutrientes e os constituintes celulares são degrada-

Figura 1.18 - Fase visceral do
fígado [37].

dos exergonicamante para reaproveitar os seus componentes ou

para gerar energia livre. Por vezes, o anabolismo descreve sequên-

cias de reacções nas quais as moléculas mais complexas são sinte-

tizadas a partir de compostos mais simples [38].

O fígado desempenha um papel chave no metabolismo dos

xenobióticos, os quais podem induzir alterações estruturais e funcio12
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nais neste tecido. O objectivo principal do metabolismo é a alteração

das características dos xenobíoticos, alterando os seus efeitos biológicos ao serem quimicamente modificados, convertendo-os em
compostos mais hidrossolúveis, de modo a que a sua excreção seja
facilitada e a sua reabsorção dificultada.

O metabolismo dos xenobióticos ocorre em duas fases dis-

tintas: i) fase I envolve reacções de oxidação, hidrólise e redução, e

caracterizam-se por modificar estruturalmente a molécula com a adi-

ção ou exposição de grupos funcionais (-OH, -SH, -NH2, -COOH),
transformando os químicos hidrofóbicos em intermediários que são

Figura 1.19 - Citocromo P450
[Fonte: www.medicinageriatrica.com.br].

mais hidrofílicos e mais adaptados para sofrerem modificações na

fase II; ii) na fase II são catalisadas reacções de conjugação de

xenobióticos ou de metabolitos provenientes da fase I. As reacções
de conjugação, como por exemplo, com a γ-glutamilcisteinilglicina
(glutatião) (C10H17N3O6S), ácido glucorónico (C6H10O7) ou o ião
sulfato, resultam em metabolitos mais hidrofílicos, facilitando o
transporte e eliminação dos compostos potencialmente tóxicos.

Um dos principais sistemas enzimáticos, que actua sobre

xenobióticos, é o citocromo P450. Localiza-se no retículo endoplasmático liso, mitocrôndrias e outras membranas. O citocromo P450

metaboliza uma ampla variedade de xenobióticos em metabolitos

Figura 1.20 - Nomenclatura
do sistema citocromo P450.

farmacologicamente inactivos, e ocasionalmente, em metabolitos

toxicologicamente activos [39]. As enzimas deste citocromo são os

mais poderosos agentes oxidantes in vivo [39, 40].

As enzimas da família CYP1, CYP2 e CYP3 então envolvi-

das principalmente no metabolismo de xenobióticos.

Figura 1.21 - Y-glutamilcistei-

é a mono-oxigenação, onde o oxigénio molecular é decomposto e

kipedia.org).

A reacção básica catalisada pelo sistema do citocromo P450

um de seus átomos é adicionado a um substrato (um xenobiótico ou

nilglicina (Fonte: http://pt.wi-

uma substância endógena) e o outro reduzido na formação de água,

à custa da oxidação da nicotinamida adenina dinucleótido hidreto

(NADPH).

Substrato + O2 + NADPH + H+ → Produto-OH + H2O + NADP+

Figura 1.22 - Ácido glucorónico (Fonte: http://pt.wikipedia.org).
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Tecido adiposo
O tecido adiposo é o maior órgão de reserva energética e

representa, por isso, um papel fundamental na sobrevivência, evolução e capacidade adaptativa no mundo animal. Para além de reserva, o tecido adiposo ainda tem outras funções, tais como: contribuir

para o isolamento térmico do organismos, preenchimento de espaços entre outros tecidos, auxiliar a manutenção de certos órgãos em

posições normais, bem como, funções endócrinas, imunológicas,

Figura 1.23 - Imagem de teci-

do adiposo obtida por SEM
(Fonte:

http://www.scien-

cephoto.com/media/316555/e
nlarge).

cardiovasculares e metabólicas. Estas últimas funções são desenvolvidas pelas adipocinas [41]. Para além das funções referidas, o

tecido adiposo apresenta ainda a particularidade de, através das

suas células precursoras, se poder diferenciar em múltiplas linhas:
adipócitos, condrócitos, mioblastos, neurónios e osteoblastos. Este

tecido deriva da mesoderme e contém um estroma de suporte, cons-

tituído por uma mistura heterogénea de células endoteliais do músculo liso, periócitos, fibroblastos, pré-adipócitos e células precursoras. É um tipo especial de tecido conjuntivo onde se observam predominantemente células adiposas - adipócitos, que podem ser
encontradas isoladas ou em pequenos grupos [42,43].

O tecido adiposo é também altamente especializado na pro-

dução de polipeptídeos activos e no controlo do metabolismo, e

apresenta-se em duas variedades com distribuição no corpo, estru-

tura, fisiologia e patologia diferentes. Uma variedade é o tecido adiposo comum, gordura amarela, essa coloração deve-se principal-

mente à acumulação de carotenos dissolvidos nas gotículas de gordura, cujas células, quando completamente desenvolvidas, contêm
apenas uma gotícula de gordura que ocupa quase todo o citoplas-

Figura 1.24 - Imagem histologica de tecido adiposo.

ma. Os adipócitos do tecido adiposo amarelo são células com 100 a
150 µm de diâmetro, que apresentam o seu citoplasma ocupado em

80% por uma gota lipídica, comprimindo o núcleo e o citoplasma

para a periferia da célula. A outra variedade é o tecido adiposo cas-

tanho, formado por células que contêm numerosas gotículas lipídi-

cas e muitas mitocôndrias [42, 43].

Nesta dissertação vai avaliar-se o efeito de DMBA no fígado

e no tecido adiposo recorrendo a observações microscópicas do
14
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órgão e tecido.

1.7. Método analítico para quantificação de DMBA
As técnicas para a análise química não são, na sua maio-

ria, específicas apenas para uma espécie química; estando presentes, por vezes, espécies que vão interferir no sinal da espécie em
estudo.

A cromatografia é um método utilizado de forma ampla e

que permite a separação, identificação e determinação de componentes químicos em misturas complexas [44, 45].

Uma das classificações utilizadas na divisão dos métodos

cromatográficos, baseia-se na natureza das fases móvel e estacio-

nária e nos tipos de equilíbrios envolvidos na transferência de soluto entre as fases [45]. Assim, distinguem-se os seguintes métodos
cromatográficos: cromatografia gasosa, cromatografia líquida e a
cromatografia com fluido supercrítico.

Durante os anos 1980 e início de 1990, a cromatografia

gasosa combinada com espectrometria de massa, foi considerado o
método mais usual na análise forense. Só em meados da década de

90 é que cromatografia líquida de alta eficiência combinada com

espectrometria de massa começou a ser mais usada neste campo.
Depois, passados mais de 10 anos, a cromatografia líquida de alta

eficiência combinada com espectrometria de massa foi definitivamente usada por cientistas forenses, proporcionando maior versati-

lidade em relação à cromatografia gasosa combinada com espectrometria, particularmente em aplicações que requerem a análise de
moléculas polares, com elevados pesos moleculares e termicamen-

te lábeis [46].

A grande maioria das aplicações usando a técnica de cro-

matografia líquida de alta eficiência, publicadas nos últimos 5 anos

na área forense, apresentam grande ênfase na detecção, identifica-

ção e determinação de substâncias de abuso, medicamentos, vene-

nos e outros substratos diferentes. Além disso, a cromatografia líqui-

da de alta eficiência tem sido aplicada à análise de drogas ilícitas,
15
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bem como de alcalóides tóxicos e toxinas de alimentos. Outras apli-

cações forenses usando a cromatografia líquida de alta eficiência,

A cromatografia líquida de

alta eficiência é uma técnica
cromatográfia

com

ampla

aplicação em análises de quí-

mica forense devido ao elevado número de substâncias
que permite analisar [44].

incluem a análise de explosivos, tintas, corantes e, mais recentemente, a análise de DNA para testes de identidade pessoal [46].

Por todas as razões referidas, mas principalmente devido ao

facto de alguns dos metabolitos do composto que se pretende determinar quantitativamente, DMBA, poderem apresentar na sua estrutura o grupo hidroxilo, o que implicava o recurso a derivatizações

para efectuar-se a análise por cromatografia gasosa, optou-se por

efectuar esta determinação por cromatografia líquida de alta eficiência.

A cromatografia de partição (líquido - líquido) divide-se em

duas categorias; a de fase normal (fase estacionária polar e fase
móvel não polar) em que a ordem de eluição do soluto se baseia no

princípio de que os solutos não polares têm maior afinidade com a

fase móvel e são eluídos primeiro, e que os polares com a fase esta-

cionária são eluídos posteriormente, e as de fase reversa (fase estacionária não polar e fase móvel polar) onde primeiro são eluídos os
solutos polares antes e só depois os solutos não polares. A escolha

adequada da fase estacionária e da fase móvel é um dos aspectos

Consoante o tipo de fase

estacionaria a cromatografia

pode ser de partição, adsorção, iónica ou de exclusão
[46].

focais para se conseguir uma óptima separação das misturas a ana-

lisar. A eficiência de separação depende não só do tipo de fase estacionária como do comprimento e diâmetro. Uma das colunas mais
utilizadas na análise de tóxicas a C-18, que permite a separação de

misturas moderadamente polares. A fase estacionária será escolhida consoante o tipo de compostos a separar. Continuamente, todos

os compostos eluídos à saída da coluna são quantificados através
de um detector. Os detectores usados na cromatografia líquida divi-

dem-se em dois tipos, os que respondem a uma propriedade da fase

móvel (índice de refracção, por exemplo) e os que respondem a pro-

priedades do soluto como os detectores de absorvância, fluorescên-

cia e os electroquímicos [44, 46] . Na Figura 1.27 é apresentando um

esquema demonstrativo de um aparelho de cromatografia líquida.

A análise de cromatogramas consiste na análise quantitati-

va e qualitativa. A análise qualitativa é útil para avaliar a pureza de

uma amostra e a eficiência dos processos de purificação.
16
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Figura 1.25 - Esquema ilus-

trativo da constituição de um
aparelho genérico de HPLC
[44].

A análise quantitativa baseou-se na altura ou na área dos

picos, tendo-se para isso efectuado uma curva de calibração, com
padrões de concentração conhecida. A concentração do analito é
obtida através da curva de calibração.

Como já foi referido, o DMBA é um tóxico muito utilizado em

estudos de indução de tumores, sendo utilizados vários métodos

para o quantificar e qualificar, como também os seus respectivos

metabolitos. Só é possível quantificá-los/qualificá-los, se presentes,
depois de serem extraídos dos órgãos/tecidos. Dentro da bibliogra-

fia consultada, vários destes artigos fazem referência ao uso da técnica cromatográfica para este fim.

Em 1965 E. Boyland e P. Sims, através do estudo do meta-

bolismo do DMBA em fígado homogeneizado de rato, usando a téc-

nica de cromatografia em camada fina e extracção líquido-líquido,

descreveram como principais produtos deste metabolismo [23].

Mas, devido à incompleta separação através desta técnica, nem

todos os metabolitos formados podiam ser examinados em detalhe.

Verifica-se, dentro da literatura consultada, que nos artigos publica-

dos depois de 1975, que a análise destes metabolitos passou a ser

principalmente por cromatografia líquida de alta pressão (HPLC). A

cromatografia gasosa, apesar de não ser tão comummente empre-

gue, também é usada em alguns estudos [25, 47]. Assim o estudo

da presença deste tóxico, dos seus efeitos, do seu metabolismo
17
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e/ou da formação de aductos têm sido efectuados em tecidos,
órgãos, membranas, culturas, cama dos animais, recorrendo-se

principalmente à técnica de cromatografia líquida de alta pressão. O
método de extracção para a preparação da amostra depende da

matriz da qual se pretende extrair o DMBA. O uso da extracção de

líquido-líquido é uma técnica de extracção muito usual, mas por

vezes devido ao seu alto teor lipofílico, recorre-se também à extracção em fase sólida [48].

Figura 1.27 - Detector UV-VIS
(shimadzu,

SPD-20A/SPD-

20AV) (Fonte: http://www.shimadzu.com).

Dentro desta literatura, verifica-se que existe uma diferença

nas características da coluna, na fase móvel e nas condições de tra-

balho para a técnica de cromatografia líquida de alta eficiência. A
coluna mais frequentemente usada é a C-18 [25, 48-50], podendo

ser de fase reversa [25, 49, 50] (com 300 mm de comprimento [38])

ou com 250 mm de comprimento por 4,6 mm de largura (5 µm [25,
50] ou 3 µm [48]) ou fase normal [47]), sendo também usada a ODS
[51-53] de comprimento 4,6 mm e de largura 25 cm [51, 52]. A fase

móvel mais frequentemente usada é de acetonitrilo-água [25, 48] ou

metanol-água [49-53] diferindo de caso para caso o gradiente, bem

como a taxa de fluxo. Em geral o efluente é detectado por um detector de fluorescência a 254 nm ou a 276 nm [50].

Nas Tabelas 1.2 e 1.3 encontra-se, resumida, a informação

presente na literatura consultada.

Figura 1.28 - Detector de

fotodiodos UV-VIS (shimadzu,

SPD-M20A)

(Fonte:

http://www.shimadzu.com).
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Tabela 1.2 - Informação resumida de alguma literatura consultada.

19

Tabela 1.3 - Informação resumida de alguma literatura consultada.
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2. MATERIAIS E MÉTODOS
2.1. Material
Para a realização deste trabalho recorreu-se a material de

laboratório de uso corrente, devidamente lavado e seco. Outros

materiais foram também usados, como uma balança analítica, agitador magnético, magnetes, sondas metálicas, seringas, centrífuga
(Hettich Universal II) e microcentrífuga (Sigma 1-15).

2.2. Preparação de soluções
Figura 2.1 - Material de laboratório

[Fonte:

de

uso

corrente.

http://www.splabor.com.br].

A solução de DMBA (20 mg/Kg) foi preparada dissolvendo-

se o DMBA (C20H16) em azeite. Esta concentração mássica é função do peso do rato, por esta razão os animais foram pesados no

início de cada semana. Esta solução foi preparada após a pesagem

dos animais e para todas as administrações semanais ((3x (doses)

x 5x (animais)) + (excesso)), (excesso = (3x (doses) x 1x (animal))).
A solução de anestesia é composta por Ketamina e cloro-

promazina (sendo esta preparada segundo procedimentos internos
do laboratório).

Na preparação da solução de formaldeído neutro tamponi-

zado com fosfato a pH=7,20 (V = 2500 ml), os reagentes utilizados
foram: formaldeído (HCHO) a 40% (V = 250 ml), hidrogenofosfato de

sódio anidro (NaHPO4) (m = 16,25 g), dihidrogenofosfato de sódio
monohidratado (NaH2PO4.H2O) (m = 10 g) e água destilada
(V=2250 ml).

Figura 2.2 - DMBA.

As soluções usadas para se realizar as colorações são pre-

paradas segundo procedimentos internos do laboratório.

Os padrões utilizados na curva de calibração foram prepa-

rados em acetronitrilo (CH3CN). Preparou-se uma solução inícial de
1,4x10-3 M (padrão de maior concentração), e em seguida efectuou-

se diluições consecutivas para as concentrações de: 1,2x10-3 M,
6,5x10-4 M, 1,4x10-4 M, 5,6x10-5 M, 2,2x10-6 M, 2,2x10-7M,

8,9x10-8 M (padrão de menor concentração). Todas as soluções

foram levadas ao banho de ultra-sons.
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Para se efectuar a extracção preparou-se uma solução de

metanol (CH3OH)/clorofórmio (CHCl3), na proporção de 1:2.

2.3. Métodos
Manipulação animal
Todos os procedimentos que envolvam a manipulação ani-

mal têm de ser realizados com base na legislação europeia e princípios éticos internacionalmente aceites.

Subsiste a necessidade de se proceder a alguns cuidados

com os animais e com o alojamento dos mesmos (segundo a portaria 1005 de 1992, em anexo). Estes cuidados passam por:
• Instalações;

• Meio ambiente nos locais de alojamento e controlo do mesmo;
• Cuidados de saúde e outros.

Estes cuidados são imprescindíveis para que o animal sofra

o menos possível e que dê o máximo de rendimento nas experiências. Caso estes cuidados não sejam efectuados, corre-se o risco de

o animal não poder ser usado na experiência, tendo o seu sofrimento sido inútil. Estes cuidados passam por exemplo, pelo controlo do

local onde estão os animais, ruído, ventilação, temperatura, humidade, iluminação, alimentação, água, limpeza, etc. Os animais devem

também ser mantidos em quarentena, não só para proteger os
outros animais do estabelecimento, mas também para proteger o

homem contra infecções zoonóticas, bem como, no sentido de
desenvolver uma boa prática científica.
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Segundo a portaria 1005 de
1992:

13.º Todas as experiências
devem ser organizadas de
forma a evitar aflição, dor e
sofrimento desnecessários
aos animais utilizados.

17.º No fim de cada experiência decidir-se-á se o animal deve ser mantido vivo
ou abatido por um método
humanitário,
nomeadamente se, mesmo tendo
recuperado o seu estado
normal de saúde sob todos
os outros aspectos, for
provável que fique em
condições de sofrimento e
aflição permanentes.

21.º Um animal não pode
ser utilizado mais de uma
vez em experiências que
envolvam dores violentas,
aflição ou sofrimento.
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Animais
Os animais foram adquiridos, nos laboratórios Charles River

em Barcelona - Espanha, com oito semanas de idade (312±13,73g)

e foram alojados em gaiolas. Estes foram mantidos numa sala com
temperatura e a humidade relativa do ar controladas e constantes e

com um ciclo de 12 h de luz e 12 h de escuro (6h às 18h). Estes
foram alimentados com ração apropriada e com água potável.

Após estarem no Biotério de Coimbra, ficaram uma semana

em quarentena sendo depois transferidos para duas gaiolas distintas. Em cada gaiola foram colocados 2 animais, distribuídos aleato-

riamente e mantidos nas condições descritas anteriormente. Todas
Figura 2.3 - Identificação do
Rt.

as gaiolas estão identificadas com o código da experiência e com a

respectiva numeração da gaiola. Para a identificação dos animais
dentro da gaiola foi efectuado na cauda de um animal (escolhido
aleatoriamente) um risco em toda a sua volta (Figura 2.3).

Grupos de trabalho
Os ratos Wistar foram, aleatoriamente, incluídos em dois

grupos, um grupo controlo e um grupo teste;

Grupo controlo: este grupo de animais é constituído por 5
animais (identificados 1-5) aos quais não é administrado o
tóxico.

Grupo teste: este grupo é igualmente constituído por 5 animais (identificados 6-10). Nestes animais vai ser administra-

do por via oral quantidades bem determinadas de DMBA,

Figura 2.4 - Modo de pesagem dos animais.

dissolvido em azeite, por um período de 4 semanas.

Todos os animais foram observados diariamente e pesados sema-

nalmente.
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Protocolo experimental
Os grupos seguiram uma linha de tempo. Nas Figuras 2.5 e

2.6, estão demonstrados os desenhos esquemáticos do grupo controlo e teste em relação ao tempo.

No período experimental foi administrado ao grupo teste

(Tabelas: 2.1, 2.2 e 2.3), por via oral, DMBA. Estas administrações

foram efectuadas 3 vezes por semana, à segunda-feira, à quartafeira e à sexta-feira, num período de 4 semanas consecutivas.

Figura 2.5 - Representação

esquemática do grupo controlo em relação ao tempo do
estudo.

Figura 2.6 - Representação

esquemática do grupo teste

em relação ao tempo do estudo.

Massa administrada de DMBA (mg)

Rt 6
Rt 7
Rt 8
Rt 9
Rt 10

Total
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 administrado (mg)
19,236
(3x6,412)

19,026
(3x6,342)

19,554
(3x6,518)

19,08
(3x6,36)

76,896

19,296
(3x6,432)

19,848
(3x6,616)

20,376
(3x6,792)

20,304
(3x6,768)

79,824

20,82
(3x6,94)

21,258
(3x7,086)

22,326
(3x7,442)

21,912
(3x7,304)

86,316

20,496
(3x6,832)

19,254
(3x6,418)

20,766
(3x6,922)

18,888
(3x6,296)

21,372
(3x7,124)

19,284
(3x6,428)

20,154
(3x6,718)

82,788

17,616
(3x5,872)

75,042
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Tabela 2.1- Massa de tóxico
administrado ao longo do

período experimental.
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Volume administrado de DMBA (ml)

Tabela 2.2 – Volume de tóxico

Total
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 administrado (ml)

administrado ao longo do
período experimental.

Rt 6
Rt 7
Rt 8

1,91
(3x0,64)

1,90
(3x0,63)

1,93
(3x0,64)

7,67

1,95
(3x0,65)

1,99
(3x0,66)

1,98
(3x0,66)

2,05
(3x0,68)

7,97

2,10
(3x0,70)

2,13
(3x0,7)

2,17
(3x0,72)

2,21
(3x0,74)

8,61

2,07
(3x0,69)

Rt 9
Rt 10

Tabela 2.3 – Concentração

total administrada nos ani-

mais do grupo teste.

1,94
(3x0,65)

CDMBA
(M)

CDMBA
(mg/Kg)

2,08
(3x0,69)

2,08
(3x0,69)

1,87
(3x0,62)

2,03
(3x0,68)

8,26

1,78
(3x0,59)

7,49

1,94
(3x0,65)

1,89
(3x0,63)

Rt 6

Rt 7

Rt 8

Rt 9

Rt 10

3,91x10-2

3,91x10-2

3,91x10-2

3,91x10-2

3,91x10-2

240

240

240

240

240

2.4. Instrumentação e técnicas
Eutanásia dos animais
O sacrifício dos animais deve ser uma prática rápida, indo-

lor e adequada à espécie, idade e número de animais a serem sacrificados. Este processo deve ser praticado sempre distante de outros

animais. Foi administrado por via intraperitoneal um volume de 0,5

ml da solução de anestesia. Quando os animais já se encontravam

sob o efeito na anestesia, foi efectuado o deslocamento cervical,

que provocou a morte instantânea do animal.
Figura 2.7 - Necrópsia -

recolha dos músculos e

órgãos.
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Necrópsia
A necrópsia é um exame sistemático de órgãos e tecidos para deter-

minar a causa da morte, grau de doença ou lesão, o efeito da terapia ou iden-

tificação de algumas condições patológicas detectadas ante-mortem. A identificação e a descrição morfológicas das alterações realizadas no momento

da necrópsia vão ser usadas para conhecimento de diversos processos patológicos, para reconhecimento de doenças e agentes causadores da doença

e para o estudo de neoplasias entre outras alterações [55]. Antes de se ini-

ciar a necrópsia todos os animais foram pesados e medidos. Posteriormente,

o animal foi fixado pelas quatro patas para facilitar o trabalho do técnico.
Iniciou-se a necrópsia com a observação do animal, seguindo-se a recolha

dos músculos e órgãos. Os primeiros músculos a serem retirados foram os
gémeos, sucedendo-se o temporal, massetere e por último o diafragma. Os

órgãos recolhidos para estudos foram: fígado, baço, pulmões, rins, gónadas,

próstata, timo e coração. Tendo sido também recolhida a gordura peri-renal.

As Figuras 2.8 a), b), c), d), e), f), g), h), e i) ilustram este processo.

Figura 2.8 a)- Etapa
da necrópsia.
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Figura 2.8 b) - Etapa
da necrópsia.

Figura 2.8 c) - Etapa
da necrópsia.
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Figura 2.8 d) - Etapa
da necrópsia.

Figura 2.8 e) - Etapa
da necrópsia.
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Figura 2.8 f) - Etapa
da necrópsia.

Figura 2.8 g) - Etapa
da necrópsia.
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Figura 2.8 h) - Etapa
da necrópsia.

Figura 2.8 i) - Etapa
da necrópsia.
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Figura 2.9 Relatório a

preencher
durante

o

exame de
necrópsia.
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Análise Histológica
A Histologia é a ciência que estuda os tecidos do corpo e de

como estes se organizam para constituir órgãos. Há quatro tecidos
básicos: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Os tecidos são

constituídos por células e por uma matriz extra celular; considera-se

que estas formam uma entidade contínua que funciona conjuntamente e responde de modo coordenado às exigências do organismo. Cada um dos tecidos fundamentais é formado por vários tipos

de células características daquele tecido e por associação e arranjos característicos entre células e matriz extra celular [42].
Preparação de tecidos para exame microscópico
O procedimento mais usado no estudo de tecidos ao micros-

Figura 2.10 - Lâminas com os
tecidos.

cópio consiste na preparação de cortes histológicos. A maioria dos

tecidos e órgãos são espessos e não permitem a passagem ade-

quada de luz para formação de uma imagem; antes de serem examinados no microscópio eles devem ser cortados em secções ou

cortes histológicos muito delgados que são colocados sobre lâminas

de vidro. Mas antes de se obter estes cortes, os tecidos e órgãos
necessitam de passar por uma série de tratamentos. Em seguida
vão ser descritos estes tratamentos [42].
1 - Fixação
Esta etapa tem várias finalidades, como por exemplo, evitar

a digestão dos tecidos por enzimas presentes nas próprias células

ou em bactérias, endurecer os fragmentos, preservar em grande

parte a estrutura e a composição molecular dos tecidos. Um frag-

mento do órgão retirado na necrópsia é colocado em cassetes bran-

cas de malha grossa (Simport, M490-2). Estas cassetes vão ser

mergulhadas em uma solução de formaldeído neutro tamponado

com fosfato a pH =7,20 durante um período de 24 horas [42,56].
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Figura 2.11 - Microscópio
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2 - Processamento
O processamento resume-se a um programa de 20 horas,

num processador de tecidos automático Shandon Citadel 1000, no

qual as cassetes são colocadas em 12 soluções diferentes, sendo

mantidas em cada solução por um determinado período de tempo.
Na Tabela 2.4 estão numeradas todas as soluções e o respectivo
tempo de permanência das cassetes em cada solução [42,56].

Tabela 2.4 – Etapas de
processamento.

Etapa

Solução

Tempo de permanência da cassete na
solução (min)

Formaldeído 2

120

Etapa 1

Formaldeído 1

Etapa 3

Álcool 70º

Etapa 2
Etapa 4

Álcool 90º

Etapa 5

Álcool absoluto 1

Etapa 7

Álcool absoluto 3

Etapa 6
Etapa 8
Etapa 9

60

Xileno 1

60

Parafina 1

Etapa 12

60
120

Xileno 3

Etapa 11

60

Álcool absoluto 2

Xileno 2

Etapa 10

120

Parafina 2

120
90
90

120
180

O processamento resume-se à imersão de tecidos de for-

maldeído para parafina, através de imersões em álcool (álcool a 70º

(60 min), 90º (60 mim) e absoluto (60 min, 120 min e novamente 120

min), xileno (60 min, 90min e 90 min) e parafina líquida (120 min e

180 min), aumentando a dureza dos tecidos para melhorar a capa-

cidade de corte.
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3 - Inclusão
Nesta etapa as cassetes vão ser colocadas em parafina

líquida. Quando as cassetes saíram do processador, foram abertas
tendo a tampa sido descartada e os fragmentos foram retirados e
colocados em moldes de metal.

Processamento
Histol gico
1 - Fixação

4 - Micrótomo
Os blocos de parafina que contêm os tecidos são levados a

um micrótomo (micrótomo Shandon AS 325 retraction). São efectuados vários cortes e escolhe-se o corte que contenha todo o tecido ou

2 - Processamento

aquele que estiver com melhor aparência. Os cortes seleccionados
são colocados a flutuar num banho de água quente, com o objectivo

de remover possíveis artefactos do corte e facilitar a subsequente

adesão à lâmina. O tecido que se encontra na tina vai aderira automaticamente à lâmina,. Estes tecidos ficam a secar, a 50ºC por um

período de 12 horas. Passado este período as lâminas arrefecerem
até à temperatura ambiente [42].

3 - Inclusão

5 - Coloração
Para serem estudados no microscópio, a maioria dos cortes

histológicos devem ser corados porque, raras excepções, os tecidos
são incolores. Com esta finalidade foram desenvolvidos métodos de

coloração que evidenciam os vários componentes dos tecidos, célu-

4 - Micrótomo

las e matriz extra celular. A maior parte dos corantes apresenta um

carácter ácido ou básico; os componentes dos tecidos que coram

com corantes básicos, são denominados de basófilos e os que apre-

sentam maior afinidade com os corantes ácidos de acidófilos [42].

Foram utilizados o método de hematoxililina-eosina de Mayer (em

todos os órgãos e tecidos), tricrómico de Massow e Reticulina – Van

5 - Coloração

Giesen (apenas no fígado).

Figura 2.12 – Etapas de
processamento histológico.
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Método de Hematoxilina-Eosina de Mayer
A coloração da hematoxililina-eosina de Mayer é uma colo-

ração combinada e a mais difundida em todos os laboratórios de
anatomia patológica. Esta constitui a coloração básica geral para
posterior escolha de colorações específicas [42,56].

Este método inicia-se com a desparafinação e hidratação

dos cortes histológicos. Seguidamente, faz-se a coloração nuclear
Desparafinação:

- Eliminação da parafina dos
cortes pelo xileno, benzeno
ou tolueno;
Desidratação:

- Colocar a peça em álcool
etílico;
Diafinização:

- É a operação pela qual o
álcool da peça é substituído
por um dissolvente da parafina (xileno, benzeno ou
tolueno);
Hidratação;

- Operação onde se coloca
os cortes em água.

com a solução de hematoxilina de Mayer durante 15 minutos.
Posteriormente, deixa-se em água durante 15 minutos. O passo

seguinte passa por corar com a solução de eosina a 1% durante 3

minutos e lava-se imediatamente em água. Por último, desidrata-se,
diafiniza-se e monta-se. Esta coloração dupla permite observar os

núcleos a azul (hematoxilina) e o citoplasma a rosa/vermelho (eosi-

na) [56,57].

Método de Tricrómico de Massow
O termo “corante tricrómico” é o nome genérico de técnicas

para a demonstração selectiva de músculo, fibras de colagénio, fibri-

na e eritrócitos. Este método inicia-se com a desparafinação e hidratação dos cortes histológicos. Seguidamente, faz-se a coloração

nuclear com solução de hematoxilina de Mayer durante 15 minutos.
Posteriormente, lava-se em água destilada. Cora-se com Ponceaufucsina durante 10 minutos. O passo seguinte passa por retirar o

excesso de corante e sem lavar diferenciar com o ácido fosfomolib-

dico (1%) durante 3 minutos, continuando a diferenciação com água

Corar com o verde luz a 1% durante 3 minutos, diferenciar

com água Por último, desidrata-se, diafiniza-se e monta-se. Esta

coloração permite observar os núcleos a azul/preto, o citoplasma,

músculo e eritrócitos a vermelho e o colagénio a verde [56,57].
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Método de Reticulina - Van Giesen
Esta coloração é usada com o objectivo de identificar fibras

de reticulina. Este método inicia-se com a desparafinação e hidratação dos cortes histológicos. Seguidamente, lava-se com água e

coloca-se em permanganato de potássio a 1 % durante 5 minutos.
Em seguimento, coloca-se em ácido oxálico a 1% durante aproximadamente 2 minuto e passa-se por água. O passo seguinte passa por

corar com alúmen de ferro a 2,5% durante 15 a 30 minutos e colocar numa solução de prata durante 2 minutos. O passo posterior

passa por colocar em formaldeido a 10% durante 2 minutos, seguidamente colocar em cloreto de ouro a 0,2% durante 3 minutos e só

Figura 2.13 - Tecido de fígado

corado pelo método hematoxilina-eosina de Mayer.

depois tiossulfato de sódio a 5 % durante 3 minutos. Contrastar com
Van Gieson durante 2 minutos e passar rapidamente por álcool a

95%. Por último, desidrata-se, diafiniza-se e monta-se. Esta coloração permite observar os núcleos e as fibras de reticulina a preto, o

citoplasma amarelo vermelho e as fibras de colagénio a vermelho
[56,57].

A observação dos tecidos foi efectuada num microscópio de

luz Nikon coolpix 990 com ampliações de 5x (200µm), 10x (100µm),
20x (50µm) e 40x (25µm).

2.5. Extracção do DMBA e dos seus respectivos
metabolitos

Figura 2.14 - Tecido de fíga-

do corado pelo método tricrómico de Massow.

A extracção líquido-líquido envolve a partição do analito

entre duas fases líquidas imiscíveis, sendo os solventes utilizados,

metanol e o clorofórmio. O procedimento para esta extracção passa

pelo descongelamento adequado do fígado, por pesar aproximada-

mente 1 g de fígado e colocá-lo num tubo, onde vai ser homogenei-

zado manualmente (vácuo). Em seguida adiciona-se um volume de

5 ml de uma solução clorofórmio/metanol (2:1) ao fígado homogeni-

zado. Subsequentemente, centrifuga-se durante 10 minutos a uma

rotação máxima e recolheu-se a fase inferior da solução centrifuga-

da. Coloca-se novamente a fase recolhida na microcentrifuga duran37

Figura 2.15 - Tecido de fígado corado pelo método de
Reticulina - Van Giesen.

2. Materiais e Métodos

Mestrado em Química Forense

te um período de 15 minutos a 12000 rpm. Retira-se 0,2 ml desta

fase recolhida, e adiciona-se 0,2 ml de acetronitrilo (estes volumes

podem ser alterados consoante a quantidade existente de fase inferior). Este procedimento foi baseado em métodos internos do laboratório.

As soluções preparadas foram analisadas por cromatografia

líquida de alta pressão. Esta análise foi realizadas nas seguintes

condições: injector automático (Shimadzu, Sil-20AHT/20ACHT),
uma coluna de fase reversa Zorbar ODS (4.6 mm ID x 250mm, 5
μm), com um detector UV-VIS (Shimadzu, SPD-20A/SPD-20AV) e

Figura 2.16 -

Centrífuga

(Hettich Universal II).

um detector de fotodiodos UV-VIS (Shimadzu, SPD-M20A). Utilizou-

se um gradiente 50:50 acetonitrilo:água até 100% de acetonitrilo em
30 minutos, com um fluxo de 1 ml/min. A temperatura da coluna foi
mantida a 40ºC em todas as leituras experimentais.

Figura 2.17 - Microcentrífuga
(Sigma 1-15).
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3. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE
RESULTADOS
3.1. Dados Relativos aos Animais no Período
Experimental e Relatório da Necrópsia
Este estudo iniciou-se após os animais terem passado por

um período de quarentena e pausa de uma semana, tal como descrito na secção 2.3. Durante o período experimental os animais
foram pesados semanalmente e observados diariamente. A solução
a administrar de DMBA de 20 mg/Kg foi efectuada no início de cada

semana, sendo preparada para a totalidade das administrações
semanais. A solução a injectar de DMBA era preparada de acordo

com o peso do animal, preparando-se sempre uma solução de concentração de 20 mg/kg.

Os animais foram observados, diariamente, durante todo o

período experimental, não se verificando alterações relevantes no

seu comportamento, no pelo, nos movimentos nem na respiração.
Os Rts do grupo de trabalho (controlo (1-5) e teste (6-10)) foram
pesados semanalmente (Tabela 3.1 e 3.2).

Peso dos animais (g)

Tabela 3.1 - Peso dos ani-

mais dos grupo controlo (1-5)

durante o período experimental.

Rt 1
Rt 2

Rt 3
Rt 4
Rt 5

Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
(± 9
(±10
(±11
(±12
semanas de semanas de semanas de semanas de
idade)
idade)
idade)
idade)

Dia do
Sacrifício

299,5

328,8

362,3

382,1

404,9

301,2

335,4

355,0

375,2

399,3

281,0

300,8

329,7

364,7

392,1

290,7

323,7

351,9

376,5

401,0

302,6

341,9

359,2

395,2

412,3

Os Rts do grupo controlo foram ganhando peso ao longo do
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Peso dos animais (g)

Rt 6

Dia de
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4
entrada na
(± 9
(±10
(±11
(±12
Dia do
sala de
semanas semanas semanas semanas Sacrifício
experide idade) de idade) de idade) de idade)
mentação
300,5

320,6

317,1

325,9

318,0

322,57

Rt 7

305,1

321,6

330,8

339,6

338,4

355,20

Rt 8

322,7

341,6

346,1

356,2

335,9

336,53

Rt 9

331,8

347,0

354,3

372,1

365,2

339,54

Rt 10

303,6

320,9

314,8

321,4

293,6

240,13

período experimental (Gráfico 3.1). Os pesos dos Rts do grupo teste

não seguiram todos a mesma linha de tendência, ganhar peso

(Gráfico 3.2). Salienta-se que esta perda de peso pode estar ou não

relacionada com efeitos provados pelo tóxico, uma vez que a admi-

Tabela 3.2 - Peso dos animais
dos

grupo

teste

(6-10)

durante o período experimental.

Gráfico 3.1 – Variação do

peso dos Rts do grupo con-

trolo durante o período experimental.

nistração foi efectuada por uma sonda e esta pode provocar um mau

estar nos animais, tornando-os mais sensíveis à ingestão dos alimentos (ração).

Gráfico 3.2 - Diferença de

peso dos animais do grupo
teste ao longo do período

experimental.

Se observarmos os valores dos pesos dos Rts do grupo

teste referentes ao período experimental (da primeira semana ao dia

do sacrifício), verifica-se que o Rt 10 perdeu peso consecutivamen-

te (com excepção da segunda semana para a terceira semana),

tendo ocorrido a maior perda da quarta semana até ao dia do sacri-

Gráfico 3.3 – Variação do

ganharam peso. O Rt 7 foi o único animal deste grupo que foi

tal.

fício. Todos os Rts da segunda semana para a terceira semana

ganhando/mantendo o peso ao longo deste período.
41

peso dos Rts do grupo teste

durante o período experimen-

3. Apresentação e Discussão de Resultados

Mestrado em Química Forense

Ao efectuar-se a diferença entre o peso que os animais

apresentavam no dia de entrada na sala de experimentação com o
peso que apresentavam no dia da necrópsia, observa-se que o único

animal que apresentava peso inferior ao do dia de entrada na sala

de experimentação foi o Rt 5; o Rt 9 foi aquele que ganhou menos
peso, 4,1 g, e o Rt 2 foi o que ganhou mais peso, 50,5 g.

Um dos parâmetros que é preenchido no relatório da

necrópsia é o comprimento do animal (distância entre focinho - ponta

da cauda e distância entre focinho – ânus). Estes valores estão

representados na Tabela 3.3. Verifica-se que os animais apresentam

valores muito semelhantes entre eles neste parâmetro, sendo em
média o valor da distância focinho - ponta da cauda de 43,3±1,15 cm
e a distância do focinho – ânus de 22,6±0,52 cm.

Uma outra etapa do exame de necrópsia é a pesagem de

Tabela 3.3 - Comprimento
dos animais.

órgãos e tecidos seleccionados. Estes órgãos e tecidos foram: fígaComprimento dos Animais

Distância
focinho ponta da
cauda (cm)
Distância
focinho ânus (cm)

Rt 6

Rt 7

Rt 8

Rt 9

Rt 10

42,70

42,40

43,20

45,30

42,90

22,60

22,90

22,50

23,20

21,80

do (A3), baço (B3), pulmão direito (A1) e esquerdo (B1), rim direito

(A2) e esquerdo (B2), gónada direita (A7) e esquerda, próstata (B7),
timo (E2) e coração (D9), e gordura peri-renal (P4). Este órgãos/tecidos foram pesados e apenas o coração e o baço foram medidos. Os

Equação 3.1

valores obtidos para cada animal encontram-se na Tabela 3.4.
Os numeros é as letras que se encontram entre parenteses,

corresponde à nomenclatura usadas nos laboratórios de patologia

experimental, intitulada de topografia dos fragmentos. Cada frage-

mento possui um código (sendo este constituído uma letra e um

número).

Calculou-se o peso em percentagem de cada órgão e anali42
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Rt 6

Rt 7

Rt 8

Rt 9

Rt 10

Figado
(g)
Baço
(g)
Pulmão dir.
(g)
Pulmão esq.
(g)
Rim dir.
(g)
Rim esq.
(g)
Gónada dir.
(g)
Gónada esq.
(g)
Próstata
(g)
Timo
(g)
Coração
(g)
Gordura
peri-renal
(g)

12,46
(3,86%)
0,42
(0,13%)
0,80
(0,25%)
0,42
(0,13%)
1,10
(0,34%)
1,10
(0,34%)
1,10
(0,34%)
1,06
(0,33%)
0,27
(0,08%)
0,11
(0,03%)
1,06
(0,33%)
6,76
(2,10%)

16,18
(4,56%)
0,44
(0,12%)
1,21
(0,34%)
0,60
(0,17%)
1,19
(0,34%)
1,19
(0,34%)
0,95
(0,27%)
0,96
(0,27%)
0,35
(0,10%)
0,25
(0,07%)
1,35
(0,38%)
7,16
(2,02%)

14,05
(4,17%)
0,51
(0,15%)
1,03
0,31%
0,52
0,15%
1,12
(0,33%)
1,12
(0,33%)
1,04
(0,31%)
1,16
(0,34%)
0,40
(0,12%)
0,19
(0,06%)
1,00
(0,30%)
7,12
(2,12%)

11,96
(3,52%)
0,42
(0,12%)
1,12
(0,33%)
0,57
(0,17%)
1,30
(0,38%)
1,30
(0,38%)
1,08
(0,32%)
1,06
(0,31%)
0,36
(0,11%)
0,09
(0,03%)
1,18
(0,35%)
2,35
(0,69%)

9,81
(4,09%)
0,36
(0,15%)
1,27
(0,53%
0,68
0,28%
0,97
(0,40%)
0,97
(0,40%)
0,99
(0,41%)
1,01
(0,42%)
0,40
(0,17%)
0,12
(0,05%)
0,89
(0,37%)
2,79
(1,16%)

Coração
(mm)
Baço
(mm)

17,16x10,11
x9,28
35,63x7,14
x2,65

18,39x9,92
x9,97
34,09x7,15
x5,22

17,56x9,98
x9,81
32,23x7,22
x3,49

19,05x10,76
x10,49
32,53x6,49
x3,42

16,71x9,68
x8,09
35,54x6,19
x3,11

sou-se a presença de possíveis valores discrepantes, aplicando-se

para isso o teste de Grubbs. Neste teste está definido para a hipótese nula, em que pressupõe não existir nenhum valor discrepante no

conjunto de dados e para a hipótese alternativa que o ponto em

causa é um valor discrepante. Para isso calculou-se o Gmáximo e o

Gmínimo (Equação 3.1) para cada órgão o valor de Gcrítico tabelado (referente a 95%, para N=5) é igual a 1,672. Executando o teste
e atendendo a que, os valores obtidos não excedem o valor crítico

tabelado, pode concluir-se que não existe nenhum valor discrepante (Tabela 3.5).

Existem valores tabelados, de referência, para cada órgão.

Este valor varia consoante a idade, o genero e estirpe do Rt. O valor

de referência do fígado para os animais deste grupo de trabalho é

de 3,10%. Nota-se que todos os animais do grupo teste apresentam

um valor superior ao valor de referência. Concluindo-se assim que

todos os animais apresentam um peso superior do órgão fígado.

Não existe um valor de referência em relação ao tecido adi-

poso, mas o cálculo do índice de Lee, vai permitir-nos relacionar a
43
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distância do focinho-ânus com o peso do animal. Através da

Equação 3.2 calculou-se o valor de índice de Lee para cada Rt. Os
valores obtidos encontram-se na Tabela 3.5. O único animal que não

apresenta um índice de 0,3 (valor de referência) é o Rt 10, por esta

razão este animal apresentava um peso inferior para o seu compriEquação 3.2

Tabela 3.5 - Aplicação do

índice de Lee.

mento.

Índice de
Lee (valor
de ref)

Rt 6

Rt 7

Rt 8

Rt 9

Rt 10

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,28

Tabela 3.6 - Aplicação do
teste de Grubbs.

Fíga- Baço Pul- Pul- Rim Rim Gó- Gó- Próst Timo Co- Gordo
mão mão dir esq nada nada ata
ração dura
dir. esq.
dir esq
perirenal

G
1,38 1,48 1,00 1,26 1,47 1,35 1,09 1,48 0,83 1,47 1,44 0,79
máx
G
min

1,29 1,29 1,55 1,42 1,08 1,37 1,32 1,21 1,61 0,93 1,17 1,18

Quando se realiza o exame de necrópsia é efectuada uma

análise macroscópica dos tecidos e órgãos. Esta análise macroscópica permitiu observar apenas anomalias no Rt 5; todos os outros

animais não apresentavam alterações significativas em nenhum

órgão. Como se pode observar na Figura 3.1 toda a zona que envol-

ve o corpo apresenta uma pigmentação de cor vermelha que possi-

velmente pode estar relacionada com efeitos provados pelo tóxico.
Figura 3.1 - Presença de pig-

mentaçao de cor vermelha (Rt
10).

3.2. Análise das Amostras por Cromatografia
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Numa tentativa de quantificar a quantidade de tóxico pre-

sente no fígado e no tecido adiposo e observar qualitativamente a

presença de metabolitos efectuaram-se estudos preliminares pela
técnica de cromatografia gasosa e cromatografia líquida de alta

pressão. Em primeiro lugar efectuaram-se os estudos recomenda-

dos à cromatografia gasosa, tal como é descrito por S.Myers [11]. O
cromatograma apresentado na Figura 3.2, foi obtido com uma temperatura do injector de 280ºC e com uma rampa de temperatura

com subida a 30ºC por minuto (250ºC a 280ºC) e a 20ºC por minu-

to (280ºC a 300ºC). Deve-se no entanto salientar-se que os meta-

bolitos descritos na literatura [11] envolviam a formação de compostos hidroxilados que necessitam o recurso a derivatizações antes de
se efectuar a análise, decidiu-se recorrer à técnica de HPLC para
efectuar os estudos de quantificação do tóxico.

Figura 3.2 - Cromatograma

de uma solução de DMBA
obtido

por

cromatografia

gasosa (solvente: hexano;

Por esta razão e pelo facto de em HPLC a injecção ser auto-

mática (redução de erros), seleccionou-se a técnica de cromatogra-

injector:

peratura:

(fígado e tecido adiposo). Depois de seleccionada a técnica, e de

280ºC
10 min

confirmado experimentalmente (nas condições: coluna de fase

em 30 minutos; temperatura da coluna 40ºC; 254 nm) que era po-

ssível observar o analito (tr = 2,9 min) e tendo em consideração que

o nosso objectivo principal era quantificar o DMBA e qualificar, se
45

detector:

300ºC e um programa de tem-

fia líquida de alta pressão para análise das amostras dos tecidos

reversa; gradiente 50:50 acetonitrilo:água até 100% de acetonitrilo

280ºC;

250ºC
4 min

30ºC/min

300ºC
10 min
20ºC/min
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possível, os seus metabolitos em amostras biológicas, o estudo iniciou-se com o traçar de uma curva de calibração para poder-se posteriormente efectuar a análise quantitativa do DMBA presente no
fígado e no tecido adiposo de DMBA.

Figura 3.3 – Cromatograma

de uma solução de DMBA por
HPLC.

Um dos parâmetros exigidos para validação de um método

analítico passa pelo estudo na linearidade que permite demonstrar

se os sinais analíticos obtidos são directamente proporcionais à concentração do analito na amostra. Assim, para a determinação da

linearidade foi preparada uma curva de calibração com oito pontos
na gama de 8,96x10-8 M a 1,4x10-3 M de concentração de DMBA

em acetonitrilo. Foram realizados três ensaios para cada padrão, utilizando-se a média destes ensaios para se obter a curva. O valor

para o padrão de maior concentração foi definido em testes preliminares. Padrões com concentrações superiores a 4,6x10-3 M apresentavam saturação de sinal.

As amostras foram injectadas (nas condições descritas

anteriormente) e a resposta obtida apresenta uma relação linear

com a concentração de DMBA (Gráfico 3.4).

Aplicou-se o teste de Grupps no intuito de detectar possíveis

presenças de “outliers”, verificando-se que o padrão de concentração 1,2x10-3 M é um “outlier”.
O critério para aceitação da curva de calibração passou por

não incluir o valor zero na intersecção da curva com o eixo das orde-

nadas (em HPLC não se considera o branco), um intervalo de con-

fiança de 95% e um coeficiente de correlação superior a 0,99. Para
46
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obter a precisão dos ensaios dos padrões efectuados em triplicado,
recorreu-se ao cálculo do coeficiente de variação (CV). A imprecisão

de uma medida está relacionada com a dispersão dos valores obtidos e pode ser quantificada através de estimativas paramétricas, o
desvio padrão.

Analisando a Tabela 3.7, verifica-se que o valor de coeficien-

tes de variação para o padrão de menor concentração é elevado (>

Equação (3.3)

10%); neste caso não existe precisão entre os ensaios. Para todos
os restantes padrões este valor é inferior a 5%. Por estas razões a

curva de calibração foi construída com apenas sete padrões e a
média dos ensaios para o padrão 1 (8,96x10-8 M) foi efectuada apenas com dois valores, excluindo-se o valor 2532 de área dado que

sem este valor já existe precisão entre valores do padrão de menor
concentração.

O resultado obtido para o coeficiente de correlação, asso-

ciado à regressão linear, foi de 0,9999, o que cumpre os critérios de
aceitação. Quanto mais próximo do valor 1 estiver o coeficiente de

correlação, melhor é o ajuste dos pontos da recta, normalmente

menor é o desvio padrão residual, normalmente menor é a componente de incerteza de interpolação e consequentemente e maior
qualidade no resultado [58].

Como estamos perante um polinómio de primeiro grau sem

ordenada na origem, a sensibilidade é dada pelo declive da recta,
sendo este igual a 2x1010.

Gráfico 3.4 - Curva de calibração final.
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Tabela 3.7 – Resumo dos valores obtidos para os padrões.

Equação (3.4)

3.2.1. Validação e Eficiência da Extracção
A validação das extracções em análise química, estando

nestas incluídas as análises forenses, é um procedimento indispen-

sável que garante e confere ao processo de quantificação do analito numa determinada matriz a um certo nível de confiança.

A técnica utilizada para extrair o tóxico e os seus metaboli-

Equação (3.5)

( em que X0 corresponde à
concentração inicial e o Xdop

é à concentração da solução
(órgão) dopada.)

tos das amostras biológicas foi a extracção líquido-líquido. A escolha do solvente depende se o tóxico apresenta carácter lipofílico ou

hidrofílico. Apesar de se conhecer o carácter lipofílico do DMBA, tes-

taram-se igualmente os dois métodos. As extracções para compos-

tos hidrofílicos usam PBS (solução tampão de fosfato) como solvente. Na extracção para composto lipofílicos usa-se uma solução de

metanol/clorofórmio (1:2).

Para iniciar o estudo utilizou-se um fígado do Rt 1 do grupo

controlo (não se administrou o tóxico). Pesaram-se 3 g deste fígado
e foi-lhe injectado um volume de 0,5 ml de tóxico (8,5x10-3 M) e com

um auxílio de um homogeneizador manual homogeneizou-se todo o

fígado. Dividiu-se este fígado homogeneizado em duas porções e

em seguida adicionou-se a uma das porções um volume de 5 ml de

PBS e à outra o mesmo volume da solução de metanol/clorofórmio.
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Centrifugou-se à rotação máxima durante 10 minutos, recolheu-se

as duas fases (superior/inferior) transferiu-se para tubos de eppendorf e voltou-se a centrifugar a uma rotação de 1200 rpm, durante

15 min. Retirou-se 0,2 ml do de cada uma destas fases e adicionou-

se 0,2 ml de acetonitrilo. Analisou-se por HPLC (nas condições descritas anteriormente). O analito foi detectado na extracção

metanol/clorofórmio.

As matrizes biológicas devido à sua composição apresen-

tam elevada complexidade sendo submetidas a processos de

extracção, que tendem a eliminar interferentes e extrair os analitos

em condições adequadas à análise instrumental. Mas, estas etapas

podem conduzir a perda de analito, sendo por isso importante veri-

ficar a capacidade de recuperação deste a partir de matrizes biológicas. A eficiência da extracção do processo analítico pode ser medida através de testes de recuperação. Estes testes permitem testar a

resposta na presença da própria matriz da amostra em causa o que

é muito vantajoso dado que é comum não existir materiais certificados com matrizes idênticas ou similares àquela em que estamos
interessados [59]. Um modo de se verificar se é possível extrair o

analito da matriz, é analisar a proximidade dos resultados obtidos
pelo método em relação ao valor verdadeiro.

Este estudo pode ser cumprido através da utilização de

padrões de referência, ou do método de adição padrão ou ainda

comparar métodos ou procedimentos analíticos já validados.
Escolheu-se para a execução deste estudo o método da adição
padrão.

O que se pretende com este estudo é determinar a percen-

tagem de recuperação de método, que é obtida pela razão entre o

valor observado e o valor esperado. Inicialmente “dopou-se” o fíga-

do limpo com concentrações conhecidas de padrão e efectuou-se a

extracção. Este estudo foi praticado na matriz tecido adiposo e no

fígado. Com este estudo estabeleceu-se também qual o volume que

se pode injectar de solução de DMBA no tecido adiposo. É nece-

ssário ter este facto em apreciação, dado que a injecção de volu-

mes excessivos, pode levar a baixos valores de recuperação. Uma

vez que o tecido já se encontra morto, e não consegue reter quan49
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tidade elevada de líquido, existindo assim muitas perdas. A massa

de amostra inicialmente usada foi de 3 g, mas pelo facto de termos

quantidades reduzidas de amostra diminui-se a quantidade para 1g,
para se poder efectuar mais ensaios.

Inicialmente injectou-se um volume de 0,1 ml de solução de
DMBA com uma concentração de 2,50x10-3 M em 1 g de tecido adiposo. No final da injecção, verificou-se que a porção de tecido adiposo não tinha absorvido toda a quantidade injectada. Apesar deste

facto, seguiu-se para a extracção e posterior análise por HPLC,
tendo-se obtido uma recuperação de apenas 30%. Este valor é

muito baixo, mas era previsível, uma vez que, como foi referido
anteriormente, ocorreu perda de analito.

No intuito de aumentar a percentagem de recuperação adi-

cionou-se apenas 0,02 ml de uma solução de tóxico de 2,5x10 M
-3

a 1 g de tecido adiposo. Nestas condições já se obteve uma percentagem de recuperação superior a 70%.

Efectuou-se o mesmo procedimento para a amostra de

fígado. Esta amostra devido à sua morfologia consegue absorver
mais quantidade de solução injectada de DMBA tendo-se obtido

taxas de recuperação superiores a 70%, sem ter sido necessário
diminuir o volume injectado de solução de DMBA.

Outro método para determinar a eficiência de extracção

centra-se na análise de amostras reforçadas. É realizada através do

índice de recuperação, o qual é determinado pela Equação 3.5.
Taxas de recuperação próximas de 100% indicam a ausência de
erro sistemático.

Nos testes de recuperação são usadas amostras com

quantidade conhecida de analito, amostras fortificadas com padrão

e amostras não fortificadas, todas estas submetidas ao processo de

extracção. Para a avaliação da recuperação, devem utilizar-se con-

centrações em três níveis: baixo, intermédio e alto, de acordo com

a curva de calibração [59]. É importante avaliar a recuperação em

várias concentrações, uma vez que esta pode variar em concentra-

ções muito baixas [60].

Os três níveis de concentração escolhidos foram: baixa,

intermédia e alta, 1,2x10 M, 5x10 M e 1x10 M, respectivamente.
-7
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Este ensaio foi efectuado para o tecido adiposo e para o fígado. Na

Figura 3.4 está representado o modo de preparação das soluções

para a análise por HPLC. Os resultados obtidos de taxas de recu-

peração na gama alta e intermédia, tanto para o fígado a tecido adi-

poso, foram superiores a 70%, na maioria dos procedimentos ana-

líticos de validação recuperações dentro da faixa 70-120% são aceites. Para a gama de concentração baixa não foi possível calcular o

valor de percentagem dado que, estava a baixo do limite de detecção do aparelho tanto matrizes de tecido adiposo como de fígado.

3.2.2 Quantificação de DMBA em Amostras de Fígado
e Tecido Adiposo por HPLC
Para a execução destas análises foi necessário extrair o

tóxico e os seus metabolitos destas matrizes. Realizou-se a extrac-

ção, recolheu-se 0,2 ml da fase inferior da solução extraída, adicionou-se 0,2 ml de acetonitrilo e analisou-se por cromatografia líquida de alta pressão (nas condições já descritas anteriormente).

Os cálculos foram baseados em função da curva de calibra-

ção construída para o analito analisado. Sempre que se colocou

amostras a analisar no HPLC, colocou-se também amostras de

padrão controlo, no sentido de se verificar se as concentrações obtidas para estes, correspondiam à sua concentração real.

Figura 3.4 - Preparação das

Análise de amostras de fígado

amostras para efectuar-se os

O cromatograma da Figura 3.5 representa um cromatogra-

ma de uma análise de uma solução padrão controlo e o cromatogra-

ma da Figura 3.6 representa um cromatograma de uma análise de

um fígado do Rt 2 (Rt do grupo controlo). Sendo de esperar assim,

que o pico referente ao tóxico (tr = 29,8 min) não tivesse surgido no

cromatograma da Figura 3.6. O cromatograma presente na Figura

3.8 é um exemplo de uma amostra de fígado de Rt do grupo teste.
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Figura 3.5 – Cromatograma
do padrão controlo.

Figura 3.6 - Cromatograma

referente a um fígado controlo
(Rt 2)

O cromatograma presente na Fígura 3.8 representa um cro-

matograma de fígado de Rt do grupo teste (Rt 6).

Figura 3.7 - Cromatograma

referente a um fígado de um

animal do grupo teste (Rt 6)
(1º análise).

Figura 3.8 - Cromatograma

exemplificativo de um fígado

de um animal do grupo teste
(Rt 6) (2º análise).
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A Tabela 3.8 encontra-se sumariado todos os tempos de retenção dos croma-

togramas obtidos das extracções da amostra de fígado do Rt 2 e dos Rts: 6 a 10, assim
como as respectivas áreas.

Tabela 3.8 - Resumo dos picos presentes nos cromatogramas obtidos das extracções da amostra de fígado do Rt 2

e dos Rts: 6 a 10.
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As extracções das amostras de fígado e as análises por

HPLC foram realizadas em duplicado, tendo sido efectuadas em
dias diferentes. Quando se efectuou a recolha e divisão do fígado
para posterior análise, dividiu-se o fígado consoante o lobo a que

pertencia. Devido ao facto de termos pequenas quantidades de

cada lobo do fígado foi impossível efectuar extracções sempre da
mesma zona.

Os resultados obtidos nestas duas análises não foram con-

cordantes, tendo-se detectado da primeira análise nos cromatogra-

mas referentes às amostras de fígado do Rt 6 e o Rt 10 o pico referente ao DMBA, 0,040 mg (DMBA) /1 g (fígado) e 0,039mg (DMBA)

/ 1 g (fígado), respectivamente. Quando se efectuou a segunda análise o pico referente ao DMBA não se detectou nos cromatogramas
resultantes das extracções de fígado do Rt 6 e do Rt 10.

Esta diferença de resultados possivelmente está relaciona-

do com o facto de as concentrações presentes de um tóxico diferirem de zona para zona do fígado, estas diferenças de concentração

são baixas, mas como estamos a detectar concentração muito

pequenas, uma pequena alteração na concentração pode ser suficiente para ficar a baixo do limite de detecção do aparelho. Com o

objectivo de qualificar os possíveis metabolitos presentes nas amostras de fígado dos Rts do grupo teste, efectuou-se uma comparação

dos picos obtidos nos cromatogramas de uma amostra de fígado
dos Rt do grupo teste, com o cromatograma de uma amostra de

fígado do Rt 2 e com um cromatograma de uma solução padrão controlo. A inexistência de curvas de calibrações referentes a cada

metabolito torna impossível quantificá-los e dificulta a possível qualificação destes metabolitos. Estudo complementar de HPLC/MS

está em curso no laboratorio.

Quando se efectua a comparação dos cromatogramas refe-

rentes às amostras de fígado do grupo teste, verifica-se que existem

picos que apenas estão presentes nos cromatogramas das amos-

tras de fígado dos Rts do grupo teste, tendo estes tr = 2,4; 3,1; 3,9;

4,4 e 32,6 min.

As condições utilizadas para se efectuar as leituras das aná-

lises por HPLC foram descritas por S.Myers [11], nestas condições
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o DMBA apresenta um pico um tempo de retenção de 24 min, e os
metabolitos detectados, o 7-hidroximetilbenzantraceno e 7-metilben-

zantraceno, apresentam um tr = 11 min e de tr = 22 min, respectivamente. Não se detectou em nenhum cromatograma das amostras de

fígado dos Rts do grupo teste os picos com tr = 11 min ou tr = 22 min,

o que sugere que não estão presentes nenhum destes metabolitos.
Salienta-se que obtido para o DMBA (tr = 29,8 min), não foi igual ao

valor obtido por S.Myers (tr = 24 min) [11].Uma razão possível poderá estar relacionada com o facto de não estarmos perante matrizes
iguais, presença de interferentes e o instrumento não ter sido o

mesmo. Na tentativa de encontrar uma relação entre os tr obtidos
com os metabolitos do DMBA, pesquisou-se na literatura, tendo-se

verificado que as condições de análise diferem de artigo para artigo,
como já foi referido anteriormente. Efectuando a comparação com os
tr obtidos por S.K.Yanga e Wiliam V.Dower [18], Figura 3.9, verifica-

se que este apresenta um pico (tr = 3,2 min) que possivelmente corresponde ao pico obtido nos cromatogramas das amostras de fígado

(tr = 3,1 min), que está descrito com sendo o 7-M-12-OHMBA-8,9-

diol e o 7-OHM-12MBA-8,9-diol. Um outro pico que existe em comum
entre estes cromatogramas é com tr = 32,2 (32,6) min, o que está

descrito como sendo o metabolito 4-OH-DMBA. Por questões tempo-

rais não foi concluído a identificação, mas no futuro poderá completar-se estes estudos.

Figura 3.9 - Cromatograma

obtido por S.K.Yanga e Wiliam

V.Dower para o DMBA e seus
metabolitos [18].
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Análise de Amostras de Tecido Adiposo
O cromatograma da Figura 3.10 exemplifica um cromatogra-

ma de uma análise de uma amostra de tecido adiposo de um animal

do grupo controlo (Rt 2). Estes animais não tiverem contacto com o

tóxico; sendo de esperar assim, que o pico referente ao tóxico (tr =
29,9 min) não surgisse.

Figura 3.10 - Cromatograma

referente a uma amostra de

tecido adiposo do Rt 2 (controlo).

O cromatograma presente na Figura 3.8 representa um cro-

matograma de uma amostra de tecido adiposo de Rt do grupo teste

(Rt 6).

Figura 3.11 - Cromatograma

de uma amostra de tecido adiposo do Rt 6.
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Na tabela 3.9 encontra-se sumariado todos os tempos de retenção dos cro-

matogramas obtidos das extracções da amostra de tecido adiposo do Rt 2 e dos Rts 6
a 10 assim como as respectivas áreas.

Tabela 3.9 - Resumo dos picos presentes nos cromatogramas obtidos das extracções da amostra de tecido

adiposo do Rt 2 e dos Rts: 6 a 10.
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As extracções das amostras de tecido adiposo e as análises

por HPLC foram realizadas em duplicado, tendo sido efectuadas em
dias diferentes. Detectou-se, em ambas as análises e em todos os
Rts do grupo teste a presença do tóxico no tecido adiposo. Estando

compreendida entre 0,49 mg e 0,20 mg (DMBA) /1 g (tecido adiposo) a massa obtida de tóxico.

Gráfico 3.5 - Representação

do pico obtido referente ao

tóxico presente na amostra

de tecido adiposo de todos
os animais do grupo teste.

Como já foi referido anteriormente a inexistência de uma

curva de calibração referente a cada metabolito do DMBA torna

impossível a quantificação destes. Efectuando-se a comparação dos

cromatogramas obtidos para as amostras de tecido adiposo dos animais teste com o cromatograma da Figura 3.10 e com um cromatograma da Figura 3.5, verifica-se que existem picos que apenas

estão presentes nos cromatogramas das amostras de tecido adiposo dos Rts do grupo teste, tendo estes tr = 2,4 e 37,2 min.

Efectuando-se uma comparação entre os picos (possíveis

metabolitos) presentes nas duas matrizes, observa-se que o pico
com tr = 2,4 min está presente em ambas as matrizes, sendo este
um possível metabolito.

Este estudo permite concluir que o DMBA adminstrado se

encontra presente do fígado e no tecido adiposo. Ao comparar os

valores obtidos com a massa de DMBA administrada (20mgKg),

observa-se que a massa obtida corresponde a uma percentagem

inferior de 1% da massa administrada.

Análise pela técnica de HPLC/MS, usando as condições

experimentais optimizadas neste trabalho permitirá identificar os

metabolitos presentes.
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3.3. Avaliação Histológica
Para a realização da avaliação microscópica foi necessária a prepa-

ração de tecidos, tendo-se para isso efectuado cortes histológicos. Mas,
antes de se obter estes cortes, os tecidos e órgãos passaram pelas etapas

descritas na secção 2.4. Após as lâminas estarem montadas (Figura 2.10),
realizou-se o estudo dos tecidos ao microscópio, tendo sido documentadas e

fotografadas. A partir desse material, foram selecionadas as fotografias mais
representativas para confecção do material ilustrativo.

O objectivo principal era a análise do tecido do fígado, mas para

complementar este estudo efectuou-se também a avaliação histológica dos
pulmões, baço, rins e tecido adiposo.

No animal 10 efectuou-se também a mesma avaliação para a glân-

dula mamária direita e esquerda e para o timo, pois no exame macroscópico
apresentaram pigmentação.

Foram efectuadas três colorações diferentes ao tecido do fígado nos

animais do grupo teste (Rt 6-10), tendo sido a coloração hematoxilina e eosina (Figura 3.12), tricrómico de Massow (Fgura 3.13) e coloração reticulina
(fFgura 3.14).

Figura 3.12 - Corte

histológico de fígado

do Rt 6 com coloração hematoxilina e
eosina,

ampliação

20x do original.
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Figura 3.13 - Corte

histológico do fígado
do Rt 10 onde se

observa os núcleos
com cor azul e o

colagénio a verde
azulado.

Coloração

tricrómico de Massow, ampliação 20x

do original.

Figura 3.14 - Corte

histológico do fígado
do Rt 7

com um

ligeiro reforço da linha

da reticulina com coloração

reticulina,

com ampliação 10x do
original.
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3.3.1 Coloração Hemotoxilina e Eosina
3.3.1.1 Grupo Controlo
A aplicada da coloração HE aos tecidos dos animais do grupo con-

trolo permitiu-nos observar que em nenhum dos tecidos estava presentes
alterações com significado patológico. Estas observações estão de acordo

com as esperadas, na medida que neste grupo de animais não se administrou o tóxico.

Figura 3.15 - Corte

histológico de fígado

do Rt 5 sem alterações de significado
patológico (coloração

HE, ampliação 20x do
origina).
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Figura 3.16 - Corte
histológico de tecido

adiposo do Rt 1 sem

alterações de signifi-

cado patológico (coloração

HE, ampli-

ação 20x do original).

3.3.1.2 Grupo Teste
Fígado
Quando se efectuou a análise microscópica ao fígado observou-se

indicíos de hepatoxicidade, tais como: colestase intrahepatocitária, alterações nucleares (núcleos com nucléolos angulares, núcleos picnóticos e binu-

cleados), hiperplasia ductal, esteatose micro e macro vacuolar, congestão,
hemorragia e edema.

Neste grupo teste de 5 ratos sujeitos a administração de DMBA,

observou-se nos Rts 7, 8, 9 e 10 congestão e hemorragia, tendo-se registado uma congestão mais intensa no Rt 9.

Os hepatócitos são células poliédricas e quando corados com hema-

toxilina-eosina (HE), o citoplasma que é eosinófilico aparece de rosa e o

núcleo que é basófilo aparece de azul-escuro. Em todos os animais do grupo

teste observou-se degenerescência hidrópica das células (com maior ênfase

no Rt 6), estatose micro e macrovacular. A esteatose micro vacuolar caracte-

riza-se pela presença de vários pequenos vacúolos no citoplasma dos hepa-

tócitos que não distorcem a morfologia celular permanecendo o núcleo

redondo e em posição central. A esteatose macro-vascuolar caracteriza-se
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pela presença de um vacúolo grande no citoplasma da célula quem empurra

o núcleo para uma posição periférica. Também se observaram alterações

nucleares em todos os animais, estando presente núcleos com nucléolos

angulares, núcleos picnóticos e binucleados

Em algumas casos a quantidade de fluidos nos tecidos pode estar

aumentada consideravelmente causando o edema. O edema, causado pela

acumulação de líquido, pode ser visto em cortes de tecidos como espaços
aumentados com diminuição da afinidade tintorial entre os hepatócitos. Nos
Rts 7, 8 e 10 observou-se edema, com maior quantidade no Rt 10 maior
quantidade.

Os canais biliares são formados por epitélio cúbico simples e pos-

suem uma bainha distinta de tecido conjuntivo. Nos Rts 7, 8, 9 e 10 detectou-se a presença de hiperplasia ductal, que se caracteriza pelo aumento do
número dos ductos biliares no espaço porta.

Os sinusóides hepáticos possuem uma membrana basal descontí-

nua e são revestidos por um endotélio fenestrado. Estes estão separados

dos hepatócitos por um espaço em redor do sinusóide, o espaço de Disse.
Em todos os ratos observou-se a presença de congestão dos sinusóides
hepáticos com maior relevo no Rt 10.

Figura 3.17– Corte histológico do fígado do

Rt 9 onde se observa

hemorragia (coloração

hematoxilina e eosina,
ampliação 5x do original).
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Figura 3.18– Corte

histológico do fígado
do Rt 6 onde se

observam hepatóci-

tos com citoplasma

mais acidófilo com

núcleos

picnóticos

(seta preta), binu-

cleados (sem significado

patológico)

(seta branca), com

diminuição do espa-

ço dos sinusóides. À
periferia observam-

se hepatócitos com
inundação do cito-

plasma (seta amarela) e ligeiro edema

(coloração hematoxi-

lina e eosina, ampliação 20x do original).

Figura 3.19 – Corte

histológico do fígado

de Rt 6 com congestão

e

hepatócitos

com nucléolos angulares (seta) (colora-

ção hematoxilina e
eosina,

ampliação

40x do original).
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NB

NB

NP

Figura 3.20 – Corte

histológico do fígado

do Rt 10 com edema
(seta).

Na

parte

superior da imagem,
observam-se hepatócitos com núcleos de

diferentes tamanhos,
podendo-se distinguir

NB

núcleos

picnóticos

(NB)

(coloração

(NP) e binucleados
hematoxilina e eosina, ampliação 20x do
original).

Figura 3.21 - Imagem

A

em corte histológico

do fígado do Rt 6 ilustrativa do espaço porta
onde se observa a

D

veia hepática (V), as
artérias hepática (A) e

V

A

os ductos bilires (D).
Observa-se aumento

do número dos ductos
biliares

no

espaço

porta, hiperplasia duc-

D

tal (coloração hemato-

xilina e eosina, ampliação 20x do original).
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Figura 3.22 - Corte histológico do fígado do

Rt 7 com congestão

dos sinusóides hepáti-

cos (coloração hematoxilina

e

eosina,

ampliação 20x do original).

Figura 3.23 – Corte

histológico do fígado

do Rt 7 com hepatócitos com estaeatose

micro e macrovacuo-

lar e diminuição do

espaço dos sinusói-

des. Observa-se tam-

bém hepatócitos com
núcleo
(duas

binucleado

setas)

e

núcleos com nucleolos angulares (seta)

(coloração hematoxi-

lina e eosina, ampliação 40x do original).
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Tecido Adiposo
No grupo teste, Rts sujeitos a administração de DMBA, o tecido adi-

poso é caracterizado pela presença de alterações congestivo-hemorrágicas
e com alterações celulares e pigmentares (com excepção do Rt 10. Estão
presentes adipócitos anucleados, alternados com adipócitos nucleados e

adipócitos com destruição da membrana citoplasmática (Rt 8 e 9). No rato 10

observou-se congestão, hemorragia e um infiltrado celular compatível com
linfocitos.

Presença de pigmentação, de cor castanha, no citoplasma de adipó-

cito, no animal 6 e 7.

Figura 3.24 – Tecido

adiposo em corte histológico do Rt

10

com alterações con-

gestivo-hemorragi-

cas (coloração HE,
ampliação 20x do original).
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Figura 3.25 - Corte

histológico do tecido

adiposo do Rt 10 com
vasos

onde

sanguíneos,

se

observa

hemorragia perivas-

cular e uma pequena

hemorragia focal (coloração hematoxilina

e eosina, ampliação
5x, do original).

Figura 3.26 - Corte

histológico do tecido
adiposo do Rt 10

com alterações congestivo-hemorragi-

cas, vacuolização do
citoplasma

dos

adipósitos e aumento

de celularidade (coloração hematoxilina

e eosina, ampliação
5x do original).
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Figura 3.27 - Corte
histológico do tecido

adiposo do Rt 6 com
alguns

adipócitos

sem núcleos visiveis.
Observa-se

algum

grau de destruição

da membrana citi-

plasmática de alguns
adipócitos (coloração

hematoxilina e eosina, ampliação 40x do
original).

Figura 3.28 – Corte

histológico do tecido
adiposo do Rt 6
onde

se

observa

uma adipócito que

apresenta pigmen-

tação de cor castanha

no

citoplasma

(coloração hematox-

ilina e eosina, ampliação 40x do origi-

nal).
69

3. Apresentação e Discussão de Resultados

Mestrado em Química Forense

Figura 3.29 – Corte

histológico do tecido

adiposo do Rt 7 com

destruição da membrana citoplasmática

dos adipócitos, desorganização celular e
uma

ligeira

con-

gestão à periferia
(seta)

(coloração

hematoxilina e eosina, ampliação 20x do
original).
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Baço
Em todos os animais do grupo teste, observa-se na polpa vermelha

um grande aporte sanguíneo e deposição de hemossidrina o que provavel-

mente poderá estar relacionado com a toxicidade eritrocitária. O Rt 7 apresenta dois focos de ruptura de membranas.

O baço é o maior

órgão com tecido lin-

fóide do organismo.
O baço encontra-se
delimitado por uma
cápsula de tecido

conjuntivo

denso

irregular. No interior
no baço encontra-se
a polpa branca e

polpa vermelha. A

polpa branca é composta

por:

artéria

central, bainha periarterial

constituída

por linfócitos T e por
folículos esplénicos

com coroa de linfóci-

tos B. A polpa ver-

melha dispõe-se em
redor da polpa bran-

ca, e é formada por

cordões esplénicos,
separados

por

sinusóides [42,43].

Figura 3.30 - Corte

Hm

histológico de baço

do Rt 6 com pre-

sença de hemossidrina

(Hs) e de uma

grande
de

guíneas,

Hs

quantidade

células

san-

hemácias

(Hm) na polpa vermelha

(coloração

hematoxilina e eosi-

na, ampliação de 10x
do original).
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PV

PB

histológico do baço

do Rt 7 ilustrativo da

polpa vermelha (PV)
e branca (PB) (coloração hematoxilina
e

eosina,

amplifi-

cação 10x do original).

Figura 3.32 - Corte
histológico de baço

do Rt 8 onde obser-

va-se a cápsula (Cp)

PB

na periferia, a polpa
branca

(PB)

e

PV

a

polpa vermelha (PV)

(coloração hematox-

Cp

ilina e eosina, ampliação 5x do original).
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Figura 3.33 a)

Figura 3.33 a) e b) –
Duas

imagens

em

corte histológico do

baço do Rt 8 com

interrupção (artefacto)
do

espaço

célular

(coloração hematoxilina e eosina, ampli-

ação 20x do original).

Figura 3.33 b)
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O rim é constituído

pela cápsula, a zona
cortical

e

a

zona

medular. No córtex

existem os corpúsculos renais, constituídos por cápsula de
Bowman, espaço de

Bowman e glomérulo.
Além disso, existe

uma rede de túbulos.
Na medula, existem

apenas túbulos renais
e vasos sanguíneos
[42,43].
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Rim
Neste grupo teste de 5 Rts sujeitos à administração de DMBA obser-

va-se que todos apresentavam no córtex renal corpúsculos renais com
diminuição do espaço de Bowman e glómerulo aumentado

Na medula observaram-se túbulos renais com presença de algumas

células anucleadas e com relação núcleo e citoplasma aumentado (Rt 6, 7 e

10), outros túbulos apresentavam núcleos bastante aumentados com diferentes formas. Também estava presente esteatose macro (Rt 6, 8, 9 e 10, com
maior ênfase em 6 e 10) e microvacuolar (Rts 6 a 9).

Em todos os Rts observou-se hipocromasia e hipercromasia dos

núcleos, congestão (em maior quantidade nos Rts 7, 9 e 10) e hemorragia

(maior quantidade presente nos Rts 7, 9 e 10).

Figura 3.34 – Corte

histológico do rim de
Rt.
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Figura 3.35 - Corte
histológico da zona

cortical do rim do Rt
5. A imagem mostra
vários

glomérulos

renais com espaço

de Bowman diminuído,

rodeados

por

túbulos contornados
proximais (coloração

hematoxilina e eosi-

na, amplificação 10x
do original).

Figura 3.36 - Corte
histológico da zona

medular do rim do Rt
7 com presença de

congestão entre os
túbulos

(coloração

hematoxilina e eosina, ampliação 40x do
original).
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Figura 3.37 – Corte
histológico da zona

medular do rim do Rt
7 com congestão (coloração hematoxilina

e eosina, ampliação
20x do original).

Figura 3.38 - Corte

histológico do rim do

Rt 7 da zona medular

com hemorragia (col-

oração hematoxilina

e eosina, ampliação
20x do original).
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Pulmões
Em todos os animais do grupo teste, observaram-se algumas áreas

pulmonares com espessamentos das paredes alveolares e diminuição dos
espaços alveolares (atelectasia), e outras áreas com espaços alveolares

aumentados (enfisema compensatório – dilatação excessiva dos alvéolos
pulmonares). As paredes alveolares espessadas apresentavam-se bastante

congestionadas. Nos cortes histológicos do pulmão verificou-se a presença
de alvéolos com hemorragia (Rt: 6, 7, 9 e 10) e edema (Rt: 7, 9 e 10).

Figura 3.39 – Corte

C

histológico do pulmão do Rt 6 com
parede

alveolar

espessada (EPA) e

EPA

congestão (C) (co-

loração hematoxilina

e eosina, ampliação
20x do original).
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3.40

–

Imagem de corte histológico do pulmão

do Rt 6 onde se

observa um bonquio-
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EAA

EAA

VP

lo (Br) com o epitélio

preguea (Ep), duas
veias

pulmonares

(VP). Na periferia da

imagem, observam-

se alguns espaços

Ep

Vp

Br

alveolares aumenta-

dos (EAA) e outros
diminuídos

(EAD)

com espessamento

da parede alveolar
(EPA)

(coloração

hematoxilina e eosina, ampliação 5x do
original).

Figura 3.41 - Corte

histológico do pulmão do Rt 6 com

espaçamentos

das

paredes alveolares

com

congestão

diminuição

e

do

espaço alveolar (col-

oração hematoxilina

e eosina, ampliação
20x do original).
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EAA

Figura 3.42 - Corte

histológico do pul-

mão do Rt 6 com

uma área de enfise-

ma (EAA) e na per-

EAA

iferia com espessamento

da

parede

alveolar (EPA) (coloração hematoxilina

e eosina, ampliação
5x do original).

Figura 3.43 - Corte

histológico do pul-

mão do Rt 10 com
bronquíolo

com

descamação celular

no seu interior (coloração hematoxilina

e eosina, ampliação
5x do original).
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C
Figura 3.44 - Corte

histológico do pulmão

do Rt 7 com edema

(E) no espaço alveolar

e com congestão (C)
bastante

acentuada

E

C

(coloração hematoxili-

na e eosina, ampliação 20x do original).

EAD
Figura 3.45 - Corte

histológico do pul-

mão do Rt 9 com

hemorragia alveolar

E

(HA) e edema (E).
Espessamento

parede

da

alveolar

HA

(EPA) e diminuição
do espaço alveolar

(atalectasia)

(EAD)

(coloração hemato-

xilina e eosina, ampli-

ação 20x do original).
80
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Testiculo
Neste estudo, estão evidenciados os inúmeros túbulos seminíferos

que são o local onde ocorre a espermatogénese no testículo. Não se observou alterações significativas em nenhuma lâmina de testículo dos Rts do
grupo teste.

O aparelho reprodu-

tor masculino é com-

posto por testículos,
ductos genitais, glândulas acessórias e

pénis. No testículo

ocorre

a

esper-

matogénese que refere-se ao processo

de desenvolvimento e

maturação do gâmeta

masculino em espermatozóide [42,43]. .

E

Figura 3.46– Nesta

imagem observam-se

os túbulos seminífe-

ros do testículo de Rt
6 seccionados em

vários planos, sepa-

rados por tecido inter-

sticial. No lúmen dos
túbulos seminíferos

vêm-se os espermatozóides

(E)

(co-

loração hematoxilina

e eosina, ampliação
10x do original).
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As principais estru-

turas que participam
da

resposta

imu-

nitária são os orgãos
linfáticos: timo, baço
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Timo
No único rato (Rt 10) que se recolheu o timo para análise histologi-

ca, por apresentar alterações macroscópicas, observou-se a presença de
alterações congestivo-hemorrágicas e de pigmentação. A pigmentação

e linfonódos. Os lin-

observada corresponde a hemossiderina que é um complexo heterogéneo,

classificados em dois

moléculas.

fócitos podem ser

tipos principais: lin-

fóticos B (receptores,
são

contendo ferro, apóferritina e outras proteínas, glicídos, lipídos e outras

imunoglobuli-

nas) e T (receptores,
são moleculas pro-

teícas) [42,43]. .

Figura 3.47 – Corte
histológico do timo

do Rt 10 onde se
observa-se

adiposo

tecido

(AD),

a

medula externa eosi-

nofílica (M) e o cór-

CpH

tex interno profunda-

mente basofílico (C)
do timo. A medula

localiza-se na perife-

ria e invade o córtex.
Na medula é possível observar vários

corpúsculos

de

Hassal (CpH), que

são estruturas eosi-

AD
CpH

nofílicas. No córtex

observam-se pequenas

congestivo-

hemorrágicas (CH)

(coloração hematox-

ilina e eosina, ampliação 10x do original).
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Figu
ra 3.48

Corte

histol gico do timo
de Rt 10 com alter
a ıes congestivohemorrÆgico (col
ora ªo hematoxilina
e eosina, amplia ªo
40x do original).

CH

Figura 3.49 - Corte
histológico do timo
do Rt

10 com pre-

sença de pigmentação, hemossiderina

(seta) e alterações

congestivo-hemo-

rrágícas (CH) no cór-

tex (coloração hematoxilina

e

ampliação

original).
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Glândulas Mamárias
A avaliação microscópica das glândulas mamárias foi efectuada ape-

nas para o Rt 10. Neste caso o tecido glândular apresenta-se muito desenvolvido para um rato macho. Neste tecido observa-se a presença de

degenerescência vacuolar, inclusão acidófila no citoplasma da célula,
núcleos picnóticos, núcleos binucleados, presença de hipercromatose

nuclear e hemorragia. Observaram-se vários focos de pigmentação de cor
castanha.

Figura 3.50 – Corte

histológico da glân-

dula

mamária

esquerda do Rt 10

(macho) com tecido

glandular

muito

desenvolvido.
Observa-se

existência

de

a

pig-

mentação (P) e de

P

IA

inclusão acidófila (IA)
no

uma

citoplasma
célula

de

(col-

oração hematoxilina

e eosina, com ampli84
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Figura 3.51 - Corte

histológico da glândula

AD

AG
AG

mamária

esquerda do Rt

10

onde se observa tecido adiposo (AD) e
ácinos

glandulares

(AG) com degenerescência vacuolar (coloração hematoxilina

e eosina, com ampliação 5x do original).

AG
IA

Figura 3.52 – Corte

AG

histológico da glândula

AG

mamária

esquerda do Rt 10

onde se observam os
ácinos

glandulares

(AG). Uma das células apresenta uma

inclusão acidófila no

citoplasma (IA) (coloração hematoxilina

e eosina, com ampliação 5x do original).

85

3. Apresentação e Discussão de Resultados

Mestrado em Química Forense

P

Figura 3.53 - Corte

histológico da glândula

P

mamária

esquerda do Rt 10
onde
uma

se

observa

P

pigmentação

castanha (P)

(col-

oração hematoxilina

e eosina, ampliação
5x do original).

Figura 3.54 - Corte
histológico

glândula

mamária esquerda do

Rt 10 com nucléolos
picnóticos

(NP),

núcleos binucleados

(NB) e presença de

hipercromatose
nuclear (HN). Além

disso, observa-se a

presença de um pigmento

P

castanho(P)

(coloração hematoxili-

na e eosina, ampliação 10x do original).
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Figura 3.55 - Corte

histológico da glândula mamária direita

do Rt 10 com alterações

congestivo-

hemorrágicas

no

tecido adiposo (coloração hematoxilina

e eosina, ampliação
5x do original)).

DV
Figura 3.56 – Corte

histológico da glândula mamária direita

A

do Rt 10 com alguns
ácinos

glandulares

com degenerescência vacuolar (DV) e
outros com diminui-

ção da relação entre

núcleo e citoplasma,

MN

sendo

evidente

muitos núcleos (MN)
(coloração hematox-

ilina e eosina, ampli-

ação 10x do original).
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Figura 3.57 – Corte

histológico da glândula mamária direita
do Rt 10 onde se

observa o tecido conjuntivo

separa

(TC),
os

que

ácinos

AG

TC
AG

TC

glandulares (AG). Na

AG

AD

periferia observa-se

a presença de tecido

adiposo (AD) (coloração hematoxilina

e eosina, ampliação
10x do original).

3.4 Relação Entre os Dados Obtidos nos Pontos
Anteriores
Quando se efectuou a avaliação histológica do fígado e do tecido

adiposo, quantificou-se numa escala de 0-4: hemorragia, congestão,
necrose, infiltrado inflamatório (só no tecido adiposo), edema e fibrose (só no

fígado). Nas Tabelas 3.10 e 3.11 encontra-se esta informação, como também
a massa obtida de tóxico por grama de fígado e no tecido adiposo, como

Tabela

3.10

-

também o indice de Lee.

Valores obtidos na
quantificação

na

escala de 0-4 de:

Rt 6

gestão,

necrose,

mg
Índice de Hemorragi Congestão
(DMBA)/
Lee
a
g (fígado)

Edema

Necrose

Fibrose

0,040

0,3035

0

1

3

0

0

Rt 7

induziável

0,3093

0

2

2

0

0

como tambeé massa

Rt 8

induziável

0,3091

1

1

1

0

0

1g de fígado e o valor

Rt 9

induziável

0,3007

2

2

1

0

0

Rt 10

0,039

0,2851

1

1

4

0

0

hemorragia,
edema,

con-

fibrose,

obtida de tóxico em
do indice de Lee.

88

Avaliação Morfológica e Molecular na Administração Experimental de DMBA

Analisando a Tabela 3.10 que contêm toda a informação relativa ao

fígado, verifica-se que o Rt 6 e Rt 10 são os que apresentam maior quanti-

dade de edema e são os únicos onde se detectou a presença de DMBA.

Podendo-se concluir que a quantidade de edema, o peso do animal e a con-

centração de DMBA presentes no fígado podem estar de algum modo rela-

cionados.

mg (DMBA)/
g (tecido
adiposo)

Índice de
Lee

Hemorragia Congestão

Infiltrado
inflamatório

Necrose

Rt 6

0,49

0,3035

1

2

1

0

Rt 7

0,30

0,3093

1

2

1

0

Rt 8

0,26

0,3091

1

2

0

0

Rt 9

0,20

0,3007

1

2

0

0

Rt 10

0,36

0,2851

2

2

3

0

Analisando a Tabela 3.11 que contêm toda a informação relativa ao

tecido adiposo, verifica-se que o Rt 6 e Rt 10 são os que apresentam maior

massa de DMBA por g de tecido adiposo. O Rt 10 é aquele que apresenta

maior quantidade de infiltrado inflamatório e hemorragia e um menor índice

de Lee.

É de notar que os Rts 6 e 10 são os que apresentam maior concen-

tração de DMBA em ambas matrizes biológicas, verificando-se que existe

uma relação entre as duas matrizes.

89

Tabela 3.11 - Valores
obtidos na quantifi-

cação na escala de

0-4 de: hemorragia,

congestão, necrose,
edema,

infiltrado

inflamatório,como

também massa obtida de tóxico em 1g
de tecido adiposo e o
valor do índice de

Lee.
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3.5 Estudos complemementares
O DMBA é um tóxico utilizado em vários estudos experimen-

tais no grupo de Patologia Experimental, como por exemplo na

indução de tumores. Por esta razão encontram-se congelados

vários fragmentos de órgãos e tecidos, como por exemplo: do fígado, dos Rt usados nestes estudos. Os estudos tiveram objectivos

diferentes; nunca tendo sido objectivo destes estudos a quantificação do tóxico no fígado ou no tecido adiposo por HPLC.

Uma vez que conseguiu-se extrair o tóxico das matrizes dos

animais do nosso grupo de trabalho, efectuou-se o mesmo procedi-

mento para a matriz fígado de animais de outros grupos de trabalho.
Este trabalho ainda se encontra em curso.

Iniciou-se este estudo por um grupo de animais nas mesmas

condições experimentais do nosso grupo de trabalho, tendo sido

realizado em 2009. Na Tabela 3.12 encontram-se alguns dados relevantes, o peso do animal, peso do fígado e a concentração obtida
do tóxico.

Tabela 3.12 -

Valores refe-

Peso do Rt
(g)

rentes ao peso dos Rts: 11 a

15, ao peso do fígado e à

massa obtida de tóxico neste
órgão.

Rt 11

263,45

Rt 12

272,69

Rt 13

232,38

Rt 14

260,72

Rt 15

247,29

Peso do Fígado
(g)
9,69
(3,7%)

11,64
(4,3%)

9,02
(3,3%)
10,33
(3,9)

8,97
(3,6%)

mg (DMBA)/
g (fígado)
induziável
induziável
induziável
0.078
induziável

Neste grupo de animais apenas se detectou/quantificou a pre-

sença de tóxico num animal, no Rt 14. A continuação deste estudo

vai permitir-nos relacionar as concentrações obtidas de tóxicos em

diferentes condições experimentais (diferentes doses, diferentes

períodos de administração, etc.).
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4. Conclusão
Esta dissertação teve como principal objectivo a avaliação

morfológica das lesões do fígado, em microscopia de luz, provo-

cadas pelo tóxico 7,12-dimetilbenzantraceno (DMBA) e relacioná-las
com a quantidade presente no fígado e no tecido adiposo obtidas
por cromatografia gasosa de alta pressão (HPLC).

Os animais do grupo controlo não apresentaram nos tecidos

alterações com significado patológico.

Os animais do grupo teste apresentaram diferenças entre

eles. O ganho/diminuição de peso diferiu de animal para animal,
tendo-se concluído que os animais que apresentaram menor peso

no final do pedido experimental, foram aqueles que apresentaram

maiores concentrações de tóxico nas amostras biológicas estudadas.

A coloração de HE permitiu-nos observar a presença de

lesões com pouco significativas nos tecidos. A coloração tricrómico

de Masson permitiu-nos observar a presença de estruturas do tecido conjuntivo (colagénio) em todo o tecido de fígado, enquanto a

coloração de Retículina permitiu observar fibras de reticulina pre-

sentes no fígado. Conclui-se que os animais do grupo teste apresentavam lesões semelhantes, diferindo na intensidade destas. Esta

variação de intensidade de lesões é um ponto fundamental para

aprofundar em futuros estudos. Nestes estudos vai ser efectuada a
avaliação genómica, proteómica e metabolómica.

Quando se efectuou a análise das amostras biológicas (fíga-

do e tecido adiposo) por HPLC, conseguiu-se quantificar/detectar o

tóxico em todas as amostras de tecido adiposo dos animais do

grupo teste. Nas amostras de fígado deste mesmo grupo, apenas se

detectou/quantificou a presença de DMBA em dois animais, Rts: 6 e

10.

Relacionando toda a informação, relativamente às avali-

ações das amostras de fígado dos Rts do grupo teste, concluiu-se

que o Rt 6 e Rt 10 são os que apresentam menor peso, maior quan-

tidade de edema e são os únicos onde se detectou a presença de

DMBA. Foi possível concluir que a quantidade de edema, o peso do
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animal e a concentração de DMBA presente no fígado estão relacionados.

Ao relacionar toda a informação, relativa às avaliações do

tecido adiposo, que o Rt 6 e Rt 10 são os que apresentam menor

peso, maior concentração de DMBA. O Rt 10 é aquele que apresen-

ta maior quantidade de infiltrado inflamatório e hemorragia e menor
peso. É de notar que o facto de os Rts: 6 e 10 apresentarem menor

peso do que os restantes animais do grupo experimental pode ser
uma causa ou uma consequência das lesões, sendo necessário
mais estudos para concluir. Também se pode concluir que os Rts 6

e 10 são os que apresentam maior concentração de DMBA em
ambas as matrizes biológicas, existindo assim concordância entre
os resultados obtidos.

Devido ao facto de se ter conseguido detectar e quantificar

a concentração de tóxico nas amostras de tecido adiposo e consid-

erar hipótese de relacionar este dado com as alterações histopa-

tológicas e funcionais moleculares, consideramos hipótese de continuar os estudos num projecto futuro.

93

5. BIBLIOGRAFIA

Avaliação Morfológica e Molecular na Administração Experimental de DMBA

95

6. Bibliografia

Mestrado em Química Forense

6. BIBLIOGRAFIA
1.

2.
3.

J. Dobberstein, D.M., S. Rubarth, G. Pallaske. H. Stunzi,

Patologia Geral Para Veterinários. Fundação Caloust
Gulbenkian. 2ª edição. 1971, Lisboa;

Morrison, R., Boyd, R., Química Orgânica. Fundação

Caloust Gulbenkian, 13.ª Edição,1996, Lisboa;

Vives, I. and J.O. Grimalt, Method for integrated analysis of
polycyclic aromatic hydrocarbons and organochlorine compounds in fish liver. Journal of Chromatography B: Analytical

Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 2002.

4.
5.

768(2): p. 247-254;

Toxicological profile for polycyclic aromatic hydrocarbons.

U.S. Department of Health and Human Services ed. 1995;

Ravindra, K., R. Sokhi, and R. Van Grieken, Atmospheric

polycyclic aromatic hydrocarbons: Source attribution, emis-

sion factors and regulation. Atmospheric Environment, 2008.

6.

42(13): p. 2895-2921;

Poster, D., et al., Analysis of polycyclic aromatic hydrocar-

bons (PAHs) in environmental samples: a critical review of

gas chromatographic (GC) methods. Analytical and

7.

Bioanalytical Chemistry, 2006. 386(4): p. 859-881;

YardIm, Y., et al., Voltammetric studies on the potent carcinogen, 7,12-dimethylbenz[a]anthracene: Adsorptive stripping voltammetric determination in bulk aqueous forms and

human urine samples and detection of DNA interaction on

8.

pencil graphite electrode. Talanta. 80(3): p. 1347-1355;

González Amigo, S., et al., Supercritical fluid extraction of

polycyclic aromatic hydrocarbons from liver samples and

determination by HPLC-FL. Fresenius’ Journal of Analytical

9.

Chemistry, 2000. 367(6): p. 572-578;

Pereira Netto, A.D., et al., Avaliação da contaminação

humana por hidrocarbonetos policiclicos aromáticos (HPAs)

e seus derivados nitrados (NHPAs): uma revisão metodolo-

10.

gica. Química Nova, 2000. 23: p. 765-773;

R., M., A., Azeredo, J., Torres, Aspectos ecotoxicológicos de
96

Avaliação Morfológica e Molecular na Administração Experimental de DMBA

hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Oecol. Bras., 2007:
11.

p. 188-201;

Merja A Lyytika Inen, S.P., Jarkko Akkanen, Matti Leppa¨
Nen, and Jussi V.K. Kukkonen, Bioaccumulations and

Biotransformation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons

During Sediment Tests with Oligochaetes (Lumbriculus

Variegatus). Environmental Toxicology and Chemistry, 2007.

12.

Vol. 26,: p. 2660–2666;

Yang, S.K., M.W. Chou, and P.P. Roller, Potential proximate

carcinogens of 7,12-dimethylbenz[a]anthracene: characteri-

zation of two metabolically formed trans-3,4-dihydrodiols.
Journal of the American Chemical Society, 1979. 101(1): p.

13.

237-239;

McMillan, C. David, Fu, P., Peter, Cerniglia, E. Carl,

Stereoselective

Fungal

Metabolism

of

7,12-

Dimethylbenz[a]anthracene: Identification and Enantiomeric

Resolution of a K-Region Dihydrodiol, Applied and

14.

Environmental Microbiology, 1987, p. 2560-2566;

Thakur, P. and S.N. Sanyal, Induction of pulmonary carcino-

genesis in Wistar rats by a single dose of 9, 10

Dimethylbenz(a)anthracene (DMBA) and the chemopreventive role of Diclofenac. Experimental and Molecular

15.

Pathology. 88(3): p. 394-400;

Suresh, K., Manoharan,S., Vijayaanand, M.A., Sugunadevi,
G., Modifying Effects of Annona Squamosa Linn on

Glycoconjugates

Levels

in

7,12-Dimethylbenz

(A)

Anthracene (DMBA) Induced Hamster Buccal Pouch

Carcinogenesis.

16.

Journal

of

Research,2010, 6(8): p. 973-979;

Applied

Sciences

Roemer, E., et al., Cytotoxicity, mutagenicity, and tumori-

genicity of mainstream smoke from three reference ciga-

rettes machine-smoked to the same yields of total particulate

matter per cigarette. Food and Chemical Toxicology, 2009.

17.

47(8): p. 1810-1818;

Lee, L.L., et al., Polycyclic aromatic hydrocarbons present in

cigarette smoke cause bone loss in an ovariectomized rat
97

6. Bibliografia

Mestrado em Química Forense

18.

19.

model. Bone, 2002. 30(6): p. 917-923;

Dower, S.K.Y.a.W.V., Metabolic pathways of 7,12-dimethyl-

benz[a]anthracene in hepatic microsomes. Proc. Nat. Acad.
Sci. USA, 1975. 72(7): p. 2601-2605;

I. R. Kernohan, M.S.I.A.D.N.W., The Effect of Liver

Interferendeon

MammaryTumour

Induction

by

7,12-

Dimethybenz(z)anthracene in Sprague-Dawley Rats. 1966:
20.

p. 214-217;

Kohji Tsuta, N.S., Shiro Kominami, and Airo Tsubura,

Mechanisms of Adrenal Damage Induced by 7,12-

Dimethylbenz (a) anthrancene in Female Sprague–Dawley

Rats. Experimental and Molecular Pathology 2000. 70: p.

21.

162–172;

Annapurna Agrawal, P.V., PK Goyal, Chemomodulatory
Effects of Aegle Marmelos Against DMBAInduced Skin
Tumorigenesis

22.

in

Swiss

Albino

Mice.

Communication, 2010. 11: p. 11, 1311-1314;

Research

Clarke, R., Animal models of breast cancer: experimental

design and their use in nutrition and psychosocial research.
Breast Cancer Research and Treatment, 1997. 46(2): p.

23.

24.

117-133;

Boyland,

E.,

Sims,

P.,

The

Metabolism

of

7,12-

Dimethylbenz[a]anthracene by rat-liver homogenates.

biochem 1965. 95: p. 170-178;

Thecla S. Tamulski, C.E.M., and Thomas L. Dao,

Comparative

Metabolism

of

7,12-

Dimethylbenz(a)anthracene in Liver and Mammary Tissue.

25.

26.

Cancer Research 1973. 33: p. 3117-3122;

Myers, S.R., Bioalkylation of benz(a)anthracene: implica-

tions for carcinogenesis. Implications for carcinogenesis

Taylor & Francis. 27(4): p. 311 - 337;

Igawa, Y., et al., Evaluation of ovotoxicity induced by 7, 12-

dimethylbenz[a]anthracene and its 3,4-diol metabolite utiliz-

ing a rat in vitro ovarian culture system. Toxicology and
27.

Applied Pharmacology, 2009. 234(3): p. 361-369;

http://www.wistar.org/about_wistar/history.html;
98

Avaliação Morfológica e Molecular na Administração Experimental de DMBA

28.
29.

30.
31.

32.

33.

http://www.crive.com;

J. Almeida, E.F., M. Cotovio, J. Pereira, Técnicas de admi-

nistraçao de medicamentos em animais Universidade de
Trás-os-Montes e Alto Douro. 2005, Vila Real;

S.Richards, I., Principles and practice of toxicology in public
health. 1 edition , 2007;

Mitra, V. and J. Metcalf, Functional anatomy and blood sup-

ply of the liver. Anaesthesia & Intensive Care Medicine,
2009. 10(7): p. 332-333;

Mitra, V. and J. Metcalf, Metabolic functions of the liver.
Anaesthesia & Intensive Care Medicine, 2009. 10(7): p. 334335;

Treinen-Moslen, Mary, Toxic Responses of the Liver, In

Casarett & Dou1l's Toxicology: The. Basic Science of

Poisons. 511” ed., Klaassen, C D. (ed.), McGraw-Hill, New
34.

35.

36.

37.

38.

39.

York:403:415;

Loguercio C. and Federico A. (2003). Oxidative stress in viral

and alcoholic hepatitis. Free Radical Biology and Medicine,
34: 1-10;

Kogure, K., et al., A comparative study of the anatomy of rat

and human livers. Journal of Hepato-Biliary-Pancreatic

Surgery, 1999. 6(2): p. 171-175;

Martins, A. C. A., Machado, M. A. C., O acesso glissoniano

intra-hepático nas ressecções do fígado. Rev. Col. Bras. Cir.
vol.35, 2008;

Buzzard, T., Frank H. Netter, Atlas of Human Anatomy (third

ed.), Icon Learning Systems, New Jersey (2003). Heart,

Lung and Circulation. Vol. 14. 2005. 269-269;

Voet, D., Voet, J., Biochemistry. 2nd Ed., 1995;

Park, B.K., M. Pirmohamed, and N.R. Kitteringham, The role

of cytochrome P450 enzymes in hepatic and extrahepatic

human drug toxicity. Pharmacology & Therapeutics, 1995.

40.
41.

68(3): p. 385-424;

Hasler, J.A., et al., Human cytochromes P450. Molecular

Aspects of Medicine. 20(1-2): p. 1-137;

Joana V. Costa, J.S.D., Tecido Adiposo e Adipocinas. 2006.
99

6. Bibliografia

Mestrado em Química Forense

42.
43.
44.

45.
46.
47.

19: p. 251-256;

Gonçalves, C., Bairos Vasco, Histologia. 2006 ed. 2006:
Imprensa da Universidade Coimbra;

Junqueira, C.L., Carneiro José, Histologia Básica. 11ªedição
ed. 2006: Guanabara Koogan;

Skoog, D.A., West, D.M, Holler, F.J., Crouck, S.R.,

Fundamentos de Química Analítica. 8ª edição ed. 2005,
Brasil;

Skoog, D.A., Holler, F.J., Nieman, Princípios de Análise

Instrumental. 5ª edição ed. 2003, Brasil: Bookman;

Corradini, D., Phillips, T.M., Handbook of HPLC. 2ª edition
ed. 2001: CRC Press;

Susanne P. Boyle a, J.A. Craft b, The effect of gender, sex-

ual maturation and xenobiotic treatment on the formation of
hydroxymethyl

metabolites

dimethylbenz[a]anthracene

48.

in

Toxicology Letters, 2000: p. 1-9;

rat

from

liver

7,12-

microsomes.

Loconto, P.R., Isolation and recovery of 9,10-dimethyl-1,2benzanthracene from animal bedding by reversed-phase

solid-phase extraction combined with high-performance liq-

uid chromatography. Journal of Chromatography A, 1997.
49.

50.

774(1-2): p. 223-227;

J.L. Wood, C.L.B.a.C.G., Photooxidation products of 7,12-

dimethylbenz[a]antharece. EIsevier/North-Holland Scientific
Publishers Ltd., 1979. 29: p. 339-347;

Jun Gao, F.T.L., Leah A. Mitchell and Scott W. Burchiel1,
Microsomal Expoxide Hydrolase Is Required for 7,12-

Dimethylbenz[a]anthracene (DMBA) – Induced Immunotoxi-

51.

city in Mice. Toxicological Sciences, 2007: p. 137-144;

Eliezer Huberman, M.W.C, and Shen K. Yangt, Identification

of 7,12-dimethylbenz[ a ]anthracene metabolites that lead to

mutagenesis in mammalian cells. Proc. Natl. Acad. Sci.

52.

USA, 1979. 76: p. 862-866;

MingW. Chou, S.Y., WasylSydor,and ChungS.Yang1,
Metabolism of 7,12-Dimethylbenz(a)anthracene and 7-

Hydroxymethyl-12-methylbenz(a)anthracene by Rat Liver
100

Avaliação Morfológica e Molecular na Administração Experimental de DMBA

Nuclei and Microsomes. Cancer Research, 1981. 41: p.
53.

1559-1564;

Lan K. Wong, J.D., 1 Li-Shei Lin, and Joseph Knapp,
Metabolism

of

7,12-Dimethylbenz[a]anthracene

by

Cunninghamella elegans. American Society for Microbiology.
54.

1983. Vol. 46, No. 5: p. 1239-1242;
Sims, P. and

metabolism of

Grover, P. L., Quantitative aspects of the

7,12-Dimethylbenz(a)anthracene by liver

homogenates formanimals of different ag, sex and species.

Biochemical Pharmacology,1968, Vol. 17: pp. 1751-1758.

55.
56.
57.
58.
59.

60.
61.
62.
63.

Pergamon Press. 1968;

Aluja, A.S., C. C. F., Técnicas de Necropsia en Animales. 2ª

edición, Editorial El manula moderno, 2002;

Michalany, J., Ténicas Histológicas em Anatomia Patológica.
Editora Pedagógica e Universitária, 1980;

Bancroft JD, S.A., Theory and Practice of Histological

Techniques. 4th ed. 1996, New York: Churchill Livingstone.

Augusto, C.R.F., Validação de Métodos internos de Ensaios
em Análise Química. Relacre ed. 2000;

Costa Pereira, J. Sebenta de Caracterização e Validação de
métodos

Analíticos. 2005: Departamento de Química,

Universidade de Coimbra;

Lanças, F., Validação de Métodos Cromatográficos de

Análise. RiMa, 2004;

Mendham, J., Denney, R. C., Barnes, J. D., Thomas,M. J. K.,
Análise Química Quantitativas. 6ª edição ed. 2000: Vogel;

Pires, M. A., Travassos, F. S, Gaitner, F., Atlas de Patalogia.

Veterinária, Lidel, 2003;

Young, B., Heath, J. w., Histologia Funcional. Guanabara-

Foogan, 2002.

101

