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RESUMO 
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EFEITOS DA N-ACETILCISTEÍNA SOBRE A TOXICIDADE DO 

DITELURETO DE DIFENILA NO ENCÉFALO DE CAMUNDONGOS 

 

AUTORA: Bruna Comparsi 
ORIENTADOR: João Batista Teixeira da Rocha 

DATA E LOCAL DA DEFESA: Santa Maria, agosto de 2015 
 

O ditelureto de difenila (PhTe)2  é um dos compostos orgânicos de telúrio mais 
tóxicos, o que pode tornar seu emprego pouco seguro. O mecanismo envolvido na 
toxicidade do (PhTe)2 ainda é incerto, mas a oxidação de tióis em proteínas são 
alvos importantes. A partir disso, compostos contendo tiol possívelmente poderiam 
solucionar ou minimizar a sua toxicidade. Portanto, este estudo teve como objetivo 
avaliar a toxicidade da exposição in vivo ao (PhTe)2 a partir de biomarcadores de 
estresse oxidativo e parâmetros comportamentais em camundongos adultos e o 
possível efeito protetor da N-acetilcisteína (NAC). Foram avaliados parâmetros de 
estresse oxidativo e comportamentais em camundongos. A fim de mitigar a 
toxicidade, foi administrado NAC antes (3 dias) e, simultaneamente ao (PhTe)2 (7 
dias). Os camundongos foram separados em seis grupos  que receberam injeções 
diárias de (1) Tampão fosfato de potássio (TFK) (2.5 ml/kg, intraperitonealmente 
(i.p.)) mais óleo de canola (10 ml/kg, subcutaneamente (s.c.)), (2) NAC (100 mg/kg, 
i.p.) mais óleo de canola s.c., (3) TFK i.p. mais (PhTe)2 (10 µmol/kg, s.c.), (4) TFK 
i.p. mais (PhTe)2 (50 µmol/kg, s.c.), (5) NAC mais (PhTe)2 (10 µmol/kg, s.c.), e (6) 
NAC mais (PhTe)2 (50 µmol/kg, s.c.). O tratamento com (PhTe)2 começou no quarto 
dia de tratamento com NAC. Os resultados demonstram que (PhTe)2 induziu 
alterações comportamentais na atividade locomotora na concentração de 50 µmol/kg 
e a NAC não modificou o efeito do (PhTe)2. A coordenação motora e a força de 
sustentação na barra foram comprometidas e ambas revelaram alterações motoras 
graves nos animais testados independente da concentração de (PhTe)2. O (PhTe)2 
também inibiu selenoenzimas importantes, tiorredoxina redutase (nas concentrações 
de 10 µmol/kg  e 50 µmol/kg) e glutationa peroxidase (na concentração de 10 
µmol/kg), mas produziu mínimo ou nenhum efeito sobre a atividade antioxidante da 
catalase e glutationa redutase. Contrariamente ao esperado, a co-administração 
com NAC não protegeu contra os efeitos deletérios do (PhTe)2. Foi possível 
estabelecer grande sensibilidade do tecido cerebral frente aos danos causados pelo 
(PhTe)2. Outros tióis de baixo peso molecular devem ser investigados para 
determinar se eles podem ou não ser eficazes contra diteluretos. 

 

Palavras-chaves: Telúrio. Biometilação. Estresse Oxidativo. Tiorredoxina Redutase. 

Glutationa Peroxidase. Oxidação de tiol. 
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EFFECTS OF N-ACETYLCYSTEINE ABOUT DIPHENYL 

DITELLURIDE TOXICITY IN MICE BRAIN 

 

AUTHOR: Bruna Comparsi 
ADVISOR: João Batista Teixeira da Rocha 

DATE AND PLACE OF THE DEFENSE: Santa Maria, august de  2015 

 

The diphenyl ditelluride (PhTe)2 is one of the most toxic organic compounds of 
tellurium which can make their use unsafe. The mechanism(s) involved in (PhTe)2 
toxicity is(are) elusive, but thiol oxidation of critical proteins are important targets. 
Consequently, the possible remedy of its toxicity by thiol-containing compounds is of 
experimental and clinical interest. Therefore, this study aimed to evaluate the toxicity 
of in vivo exposure to (PhTe)2 from oxidative stress biomarkers and behavioral 
parameters in adult mice and the possible protective effect of N-acetylcysteine 
(NAC). They evaluated parameters of oxidative stress and behavior in mice. In order 
to alleviate the toxicity, NAC was administered before (3 days) and simultaneously 
(PhTe)2  (7 days). Mice were separated into six groups receiving daily injections of 
(1) Potassium phosphate buffer (TFK) (2.5 ml/kg, intraperitonealy (i.p.)) plus canola 
oil (10 ml/kg, subcutaneously (s.c.)), (2) NAC (100 mg/kg, i.p.) plus canola oil s.c., (3) 
TFK i.p. plus (PhTe)2 (10 µmol/kg, s.c.), (4) TFK i.p. plus (PhTe)2 (50 µmol/kg, s.c.), 
(5) NAC plus (PhTe)2 (10 µmol/kg, s.c.), and (6) NAC plus (PhTe)2 (50 µmol/kg, s.c.). 
Treatment with (PhtE) started on day 2 of treatment with NAC. The results 
demonstrate that (PhTe)2   induced behavioral changes in locomotor activity at a 
concentration of 50 µmol/kg and NAC did not change the effect of (PhTe)2. Motor 
coordination and lift the bar were compromised and both showed severe motor 
abnormalities in test animals independent of concentration of (PhTe)2 . The (PhTe)2  
also inhibited important selenoenzymes, thioredoxin reductase (at concentrations of 
10 µmol/kg and 50 µmol/kg) and glutathione peroxidase (at concentration of 10 
µmol/kg) but produced little or no effect on the antioxidant activity of catalase and 
glutathione reductase. Contrary to expectation, the co-administration of NAC did not 
protect against deleterious effects (PhTe)2. It was possible to establish high 
sensitivity of brain tissue compared to the damage (PhTe)2. Other low molecular 
weight thiols must be investigated to determine whether they may or may not be 
effective against ditellurides. 
 

Key words: Tellurium. Biomethylation. Oxidative stress. Thioredoxin Reductase. 

Glutathione Peroxidase. Thiol oxidation. 
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APRESENTAÇÃO 
 
 

No item INTRODUÇÃO é apresentado uma REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

sobre os temas trabalhados e relacionados a esta tese, bem como a justificativa e os 

objetivos da mesma. 

A metodologia realizada e os resultados que compõem esta tese estão 

apresentados sob a forma de artigo, o qual se encontra no item ARTIGO 

CIENTÍFICO. 

Neste constam as seções: introdução, materiais e métodos, resultados, 

discussão e referências bibliográficas. 

Os itens DISCUSSÃO e CONCLUSÕES, encontrados no final desta tese, 

apresentam interpretações e comentários gerais sobre o artigo científico contido 

neste trabalho. 

As REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS referem-se somente às citações que 

aparecem nos itens INTRODUÇÃO, REVISÃO BIBLIOGRÁFICA, DISCUSSÃO e 

CONCLUSÕES desta tese. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Telúrio (Te) foi descoberto por Franz Mueller  Von Reichenstein em 1782  

como impurezas em minérios de ouro (CHASTEEN et al., 2009). Da família dos 

calcogênios e considerado um semi-metal, sua ocorrência na crosta terrestre é 

escassa, com concentrações em torno de 2 ppb (BASNAYAKE et al., 2001), no 

entanto, a distribuição global de telúrio varia muito. Semelhante ao enxofre e selênio, 

que compartilham a mesma família, o telúrio, na natureza, é encontrado em várias 

formas (BA et al., 2010). 

O telúrio, raramente é encontrado em sua forma elementar, no entanto, 

encontra-se frequentemente associada a outros elementos, tais como a prata e o 

ouro, nestes casos, pode ser encontrado em concentrações mais altas (TANG et al., 

2006). Várias formas de teluretos de ouro já foram descritas na literatura, mas 

telureto de ouro, telureto de ouro e prata, petzite e nagiagite são as que apresentam 

predominância na crosta terrestre, ainda assim, pouco se sabe sobre a estabilidade 

destes elementos (CHASTEEN et al., 2009). 

Em diferentes tipos celulares, um dos principais destinos metabólicos do Te 

inorgânico é a metilação (CHASTEEN; BENTLEY, 2003). No ambiente, a 

transferência do grupo metil de metais e metalóides, mediada por microorganismos 

pode ocorrer tanto em condições ambientais aeróbicas quanto anaeróbicas 

(FARINA; ASCHNER; ROCHA, 2011; MOREIRA; FARINA, 2014). A metilação de 

telúrio por bactérias parece ser um evento comum e produtos metilados podem ser 

formados a partir de Te(IV), Te(VI) e Te(0) (CHASTEEN; BENTLEY, 2003). 

No caso do Te, intermediários voláteis, e que portanto, podem ser 

mobilizados a partir do solo ou de organismos aquáticos para a atmosfera 

(CHASTEEN; BENTLEY, 2003) são considerados poluentes importantes ao meio 

ambiente, devido a sua toxicidade,  persistência e não-degradabilidade. Assim, 

embora estes elementos encontram-se em abundância relativamente baixa, é 

possível que a elevada toxicidade possa resultar em problemas ambientais 

(HARADA; TAKAHASHI, 2008b).  

Nos últimos anos, muitos elementos potencialmente nocivos foram liberados 

no meio ambiente em resultado a rápida industrialização. O telúrio e seus compostos 

apresentam aplicações em diversas áreas, além de destacar-se pelo grande 
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emprego industrial, vem ganhando atenção em outras áreas como a medicina e 

síntese orgânica. 

O emprego de compostos de Te é bastante amplo e, na última década 

principalmente, foi observado um número crescente de publicações relacionando 

suas aplicações industriais. Embora a sua ocorrência seja relativamente rara no 

ambiente, apresenta excelentes propriedades físicas e químicas, o que torna sua 

aplicação na indústria cada vez maior (BUSTAMANTE; GAUSTAD, 2014a; 

GONCALVES et al., 2010; HOUARI et al., 2014; JOSE; ARAI; OHISHI, 2007; KAO et 

al., 2009; MARWEDE; RELLER, 2012; MURUGAN; OHISHI, 2004; TAYLOR, 1996). 

Atualmente, vários materiais inovadores apresentam Te em sua composição, 

por exemplo, o emprego de telureto de cádmio (CdTe) em células solares de 

película fina está crescendo rapidamente (LIU et al., 2015). Outro candidato 

promissor para a produção de células solares é o telureto de zinco (ZnTe) que tem 

sido intensamente estudado nas últimas décadas (CHU et al., 1992; GESSERT et 

al., 2009; MATIN et al., 2010; MERAD et al., 2005; SCHLESINGER et al., 2001; 

SPÄTH et al., 2005). 

Outra aplicação emergente do Te esta relacionada a preparação de 

nanoestruturas. Atualmente, vários nanomateriais inovadores contendo Te, por 

exemplo, CdTe e telureto de mercúrio (HgTe) têm sido utilizados em pontos 

quânticos (AG et al., 2014; LIU; TIAN; JIA, 2014; MASHINCHIAN et al., 2014; MEI et 

al., 2008; PEDETTI et al., 2014; WU et al., 2008; ZENG et al., 2009). 

Apesar do pouco conhecimento em relação a real implicação da exposição 

ao Te, este elemento têm despertando grande interesse dos pesquisadores na 

última década, destacando-se por suas características atrativas e utilidade em 

síntese orgânica (PETRAGNANI; STEFANI, 2005; PRINCIVAL; DOS SANTOS; 

COMASSETO, 2010; ZENI et al., 2006). Em resultado disso, vários destes 

compostos, com diferentes características e estruturas químicas, vem sendo 

estudados quanto às suas propriedades fármacológicas e toxicológicas. 

A aplicação dos compostos Te como agentes terapêuticos no campo da 

medicina tem um longo percurso. Em 1978, o composto imunomodulador contendo 

telúrio, AS-101, foi proposto como um agente potencialmente farmacológico para o 

tratamento da AIDS (SREDNI et al., 1987). Ao longo dos anos, muitos estudos foram 

realizados e mais recentemente foi atribuído aos compostos orgânicos de telúrio 

potencial farmacológico antioxidante (BRIVIBA et al., 1998; JACOB et al., 2000; REN 
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et al., 2001). As propriedades antioxidantes desta classe de compostos esta 

normalmente relacionada à atividade mimética glutationa peroxidase (GPx- like), ou 

seja, eles podem decompor H2O2 e peróxidos orgânicos as custas de tióis, que são 

usados como equivalentes redutores (ENGMAN et al., 1994).  

Compostos orgânicos de Te, além de muitos outros efeitos, também podem 

inibir o crescimento de células cancerosas através da inibição da enzima 

tiorredoxina redutase (TrxR) (ENGMAN et al., 2000). Além disso, suas propriedades 

anti-tumorais e seus efeitos quimioprotetores fazem com que estes compostos sejam 

citados como promissores fármacos, devido as suas propriedades citotóxicas e a 

capacidade para inibir enzimas importantes que são necessárias para o crescimento 

do tumor (ENGMAN et al., 2000; ENGMAN et al., 2005). 

Neste sentido, o composto orgânico de Te, ditelureto de difenila (PhTe)2, 

embora apresente alta toxicidade, impediu o aumento na produção de TBARS em 

cérebro (ROSSATO et al., 2002), diminuiu a carbonilação de proteínas induzida por 

nitroprussiato de sódio, e foi capaz de atuar como eliminador de radicais livres 

(PINTON; LUCHESE; NOGUEIRA, 2011), apresentou efeito anti-convulsivante 

(BRITO et al., 2009) e ainda inibiu a profliferação de Candida albicans (ROSSETI et 

al., 2011). 

Por outro lado, é conhecido que o telúrio e seus compostos são tóxicos 

(PINTON et al., 2010; ROMAN et al., 2007; SCHIAR et al., 2007). Neste contexto, o 

(PhTe)2 já foi associado a desordens em difentes tipos de modelos, tanto in vitro 

quanto in vivo (COMPARSI et al., 2012; HEIMFARTH et al., 2011, 2012a, 2012b; 

MACIEL et al., 2000; MORETTO et al., 2007; SCHIAR et al., 2007; STANGHERLIN; 

ROCHA; NOGUEIRA, 2009; STANGHERLIN et al., 2009; TAYLOR, 1996). Além 

disso, sua toxicidade pode ser observada em vários tecidos, como o sanguíneo, 

cerebral, hepático, renal e pulmonar (LAMPERT; GARRO; PENTSCHEW, 1970; 

MEOTTI et al., 2003; NOGUEIRA et al., 2001; PINTON et al., 2011; STANGHERLIN 

et al., 2009(MACIEL et al., 2000; SCHIAR et al., 2009). 

O mecanismo proposto para explicar sua toxicidade envolve a interação com 

resíduos tiólicos. Os compostos orgânicos de Te têm a capacidade de oxidar os 

grupamentos tiólicos,  inativando enzimas e/ou diminuindo a concentração de 

moléculas sulfidrílicas  não-protéicas (NOGUEIRA; ZENI; ROCHA, 2004). Ainda, 

essa toxicidade pode também estar relacionada à habilidade dos compostos de Te 

induzirem a formação de espécies reativas de oxigênio (CHEN et al., 2001).  
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Em prova disso, a exposição ao (PhTe)2 causa inibição das enzimas 

sulfidrílicas, incluindo a esqualeno monooxigenase (LADEN; PORTER, 2001), Na+, 

K+-ATPase (MORETTO et al., 2007) e a δ-aminolevulinato desidratase (δ-ALA-D) 

(BARBOSA et al., 1998). Em consequencia a inibição da δ-ALA-D, ocorre o bloqueio 

na síntese de grupamentos heme e acúmulo de ácido aminolevulínico, esta 

sequencia de eventos promove uma condição pró-oxidante no sistema biológico 

(EMANUELLI et al., 2001). Além disso, demonstrou-se que o átomo de telúrio é 

fundamental para a oxidação catalítica de tióis de baixo peso molecular e de grupos 

sulfidrílicos (QUINES et al., 2013), reforçando a possibilidade de que este composto 

possa reagir com grupos tióis de moléculas biológicamente ativas (DEGRANDI et al., 

2010).  

Assim, a ampla utilização destes compostos em diferentes tipos de materiais 

pode tornarsse um importante problema em saúde. Estes materiais contêm 

normalmente uma variedade de elementos tóxicos e há uma escassez de pesquisas 

sobre seu comportamento no meio ambiente, bem como da sua toxicidade 

ocupacional desses (BABULA et al., 2008; DOPP et al., 2004; GAGNE et al., 2008; 

LOVRIC et al., 2005). A maior parte do destino dos constituintes eletrônicos é 

desconhecida, mas sabe-se que o telúrio pode ser liberado no ambiente, quer como 

telúrio elementar ou em formas de cátions mais reativos. A toxicidade do telúrio 

elementar e as suas formas iônicas, também têm  sido pouco explorado na literatura 

(TAYLOR, 1996).  

À medida que cresce o interesse pelas aplicações de composto de Te em 

diveras áreas, um número importante de questões precisam ser respondidas, como 

por exemplo, as transformações bioquímicas, mecanismos de ação e o significado 

biológico da exposição a estas substâncias. Considerando que o mecanismo pelo 

qual o (PhTe)2 induz toxicidade em camundongos não se encontra totalmente 

elucidado, nossos esforços tem se concentrado  na  necessidade  de  novos  

estudos  experimentais  que investiguem  o  mecanismo  de  toxicidade  deste 

composto,  tais  como  seus efeitos sobre parâmetros comportamentais, marcadores 

enzimáticos e não-enzimáticos de estresse oxidativo, que pode levar a danos ao 

DNA. Além disso, investigamos o potencial efeito protetor da N-acetilcisteína (NAC), 

um anti-oxidante contendo tiol que é amplamente utilizado para atenuar os efeitos de 

agentes causadores de estresse oxidativo, devido a sua capacidade para estimular a 

síntese de glutationa (GSH).  
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1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1 Telúrio 

 

O Telúrio (do latim tellus que significa terra) foi descoberto em 1782 pelo 

químico Franz Mueller  Von Reichenstein como uma impureza de minérios de ouro 

(CHASTEEN et al., 2009). Da família dos calcogênios e considerado um semi-metal, 

o telúrio só teve suas propriedades periódicas reconhecidas aproximadamente um 

século após sua descoberta. Na tabela 1 são apresentadas algumas propriedades 

físicas do elemento telúrio. 

 

 

Tabela 1 – Propriedades físicas do elemento telúrio 

 

Número atômico 52 

Massa atômica 127,60  

Configuração eletrônica 4s
2
4p

6
4d

10
5s

2
5p

4
 

 
Fonte:  (PETRAGNANI; STEFANI, 2007) 

 

 

Semelhante ao enxofre e selênio, que compartilham a mesma família, o 

telúrio, na Natureza, é encontrado em várias formas, por exemplo, como TeO2 

(estado de oxidação +4) e TeO3 (estado de oxidação +6). Estes óxidos formam 

ácidos, o ácido teluroso (H2TeO3) e o ácido telúrico (H2TeO4), e sais, como o telurito 

(TeO3 
2-) e telurato (TeO4 

2-). Os teluratos são geralmente mais estáveis do que 

teluritos. Além disso, o anião (TeO2 
2-) (estado de oxidação de +2), a forma reduzida 

Te2- (ânion Telluride, estado de oxidação -2), como é encontradoem  Ag2Te, e o 

ditelureto dianião Te2 
2- (formais estado de oxidação -1), por exemplo em Na2Te2, 

também ocorrem (BA et al., 2010). 

A química inorgânica do telúrio é bastante complexa e não será 

extensivamente revisada aqui, de modo que, estão disponíveis várias referências 

que apresentam este tema com grande densidade teórica e que podem ser 
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consultados para informações mais detalhadas (MAO; JIANG; KONG, 2008; SINGH; 

SHARMA, 2000). 

O telúrio apresenta grande versatilidade química, o que possibilita sua  

grande aplicação como reagente ou intermediário em síntese orgânica  

(PETRAGNANI; STEFANI, 2007). No entanto, por muito tempo, os compostos 

contendo telúrio permaneceram negligenciados pela comunidade científica, 

certamente devido ao mau cheiro e baixo rendimento dos compostos, relatado por 

Wholer em 1840, após preparar o primeiro composto sintético de telúrio, o telureto 

de dietila (ZENI; LENARDÃO, 2012).  

Foi em 1933, através de pesquisas iniciadas pelo professor alemão Heinrich 

Rheinboldt na Universidade de São Paulo – USP, que a química do telúrio passou a 

ganhar atenção de pesquisadores brasileiros. Diversos grupos de pesquisa foram 

criados para investigar a química orgânica deste elemento, mas foi Nicola 

Petragnani e seus colaboradores que conseguiram padronizar metodologias de 

preparo desses materiais e, isso contribuiu para consolidar as pesquisas brasileiras 

na área da química dos compostos orgânicos de telúrio(LANG, 2006). 

Nas últimas décadas, muitos pesquisadores de todo o mundo, inclusive 

brasileiros, tem investigado de forma mais sistemática a química do telúrio. Isso 

resultou em um número significativamente maior de estudos dedicados a preparação 

de compostos orgânicos de telúrio (PETRAGNANI; STEFANI, 2007; RHODEN; 

ZENI, 2011; ZENI et al., 2006), além de inúmeras investigações visando 

compreender as propriedades químicas e biológicas destes novos compostos (BA et 

al., 2010; NOGUEIRA; ZENI; ROCHA, 2004; PESSOA-PUREUR; HEIMFARTH; 

ROCHA, 2014).  

A prova disso, é que a produção científica sobre a química de compostos 

orgânicos de telúrio apresentou crescimento linear ao longo dos anos e um número 

crescente de citações se concentram na última década, como pode ser observado 

nas figuras 1 e 2.  
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Figura 1- Número de publicações 

(Fonte de dados: web of knowledge, maio de 2015; palavra-chave: organotellurium) 

 

 

 

 
Figura 2- Número de citações 

(Fonte de dados: web of knowledge, maio de 2015; palavra-chave: organotellurium) 
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Com isso, muitas propriedades importantes foram relatadas e compostos 

contendo telúrio passaram a apresentar aplicações em diversas áreas, destacando-

se por sua grande utilização indústrial. 

Diante disso, é importante compreender a ocorrência, biotransformação no 

meio ambiente, bem como suas principais aplicações e tipos de interações 

biológicas. Assim, pretende-se apresentar aqui uma revisão acerca desta área de 

pesquisa. 

 

1. 2 Ocorrência do Telúrio na terra  

 

Apesar da química orgânica do telúrio ter apresentado desenvolvimento 

notável nas últimas três décadas, informações a cerca da distribuição e ciclo 

ambiental ainda são limitadas (HENDERSON et al., 2007; MOREL; PRICE, 2003; 

WALLSCHLÄGER; FELDMANN, 2010). 

Sua ocorrência na crosta terrestre é escassa, com concentrações em torno de 

2 ppb (BASNAYAKE et al., 2001). No entanto, a distribuição global de telúrio varia 

muito, em amostras de basalto coletados do oceano nos Estados Unidos, o telúrio 

foi o elemento que apresentou maior variação em suas concentrações (1 - 6 ppb) (YI 

et al., 2000). Recentemente, (BA et al., 2010) definem uma concentração média de 

telúrio em amostras de solo em torno de 27 ppb para vários locais do mundo, entre 

eles estão, Austrália, China, Europa, Nova Zelândia e América do Norte.  No Brasil, 

em uma zona de minério localizado no estado da Bahia, foram identificados teluretos 

cristalizados com áreas entre 1 µm² a 16 µm²  (KNIGHT et al., 2011). 

O telúrio, raramente é encontrado em sua forma elementar [Te(0)], no 

entanto, encontra-se frequentemente associada a outros elementos, tais como a 

prata e o ouro, nestes casos, pode ser encontrado em concentrações mais altas 

(TANG et al., 2006). Assim, muitas vezes o Te é descrito associado ao ouro, na 

forma de teluretos de ouro, estes minerais são comuns em depósitos (HU et al., 

2006; NAKATA; KOMURO, 2011; NIE et al., 2002; PALS; SPRY, 2003; SUNG et al., 

2007), chegando a corresponder a concentrações de até 20% do total de ouro 

encontrado em alguns locais, como é o caso de Kalgoorlie (SHACKLETON; SPRY; 

BATEMAN, 2003) Sunrise Dam (SUNG et al., 2007), localizados na Austrália.  

Várias formas de teluretos de ouro já foram descritas na literatura, mas 

telureto de ouro (AuTe2), telureto de ouro e prata [(Au,Ag) 2Te4], petzite 
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(Ag3AuTe2) e nagiagite [AuPb(Sb,Bi)Te2-3S6] são as que apresentam 

predominância na crosta terrestre, ainda assim, pouco se sabe sobre a estabilidade 

destes ou elementos (CHASTEEN et al., 2009). Além disso, o comportamento 

geoquímico do telúrio ainda não foi totalmente estudado e compreendido, pouco se 

sabe também, sobre as características do telúrio em ambientes aquáticos, e raros 

estudos determinaram a concentração de telúrio em águas naturais.   

Em um estudo realizado por (OLLIVIER et al., 2008) na região litorânea da 

praia de Rehoboth (Índia), foram identificadas concentrações médias de telúrio de 

0,05 nmol/L em águas profundas e entre 0,001- 0,002 nmol/L em amostras 

provenientes da superfície. Neste contexto, (LEE; EDMOND, 1985) investigaram a 

ocorrência de telurito (Te(IV)) e telurato (Te(VI)) na Bacia da Ângola no leste do 

Atlântico Sul e Bacia do Panamá e as concentrações médias encontradas em 

amostras provenientes da superfície foram de 0,0004 e 0,0006 nmol/L e 0,0002 e 

0,0001 nmol/L em amostras profundas, respectivamente para Te(IV). Já, Te(VI) foi 

encontrado em concentrações mais elevadas, com níveis médios em águas de 

superfície de 0,0009 e 0,001 nmol/L e 0,0004 nmol/L nas profundezas, 

respectivamente (Tabela 2). 

Em outro estudo realizado no estatuário de Changjiang (Rio Yangtze) as 

concentrações médias de Te foram maiores do que as encontrados na bacia de 

Angola e na Bacia do Panamá. Os níveis de Te atingiram 0,03 nmol/L em amostras 

de água de superfície e 0,11 nmol/L em profundidade para Te(VI), para Te(IV) as 

concentrações identificadas foram de 0,02 nmol/L em amostras de superfície e de 

0,01 nmol/L em águas profundas (Tabela 2) (WU; SONG; LI, 2014). 
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Tabela 2 – Concentrações de telúrio na água do mar (nmol/L)  

 

Região Origem da amostra  Te(IV) 
[ ] média em nmol/L 

Te(VI) 
[ ] média em nmol/L 

Rio Yangtze 
(China) 

Superficie 0.02 0.03 

Profundezas 0.01 0.11 

Bacia da Angola  Superficie 0.0004 0.0009 
Profundezas 0.0002 0.0004 

Bacia do Panama Superficie 0.0006 0.001 

Profundezas 0.0001 0.0004 

  
Adaptado de Wu et al. 2014 

 

 

Em relação a maior concentração de Te encontrada no Rio Yangtze (China) 

não se pode afirmar com clareza quais fatores possam ter contribuido para estes 

achados, pois a distribuição de Te nestes sistemas aquáticos não foi estudada em 

detalhes.  Entretanto, algumas suposições podem ser feitas, como a maior 

proximidade com um ponto de lançamento de telúrio, e também é esperado que 

fatores como a salinidade do meio e o fluxo de água possam ter influenciado na 

concentração de telúrio (WU; SONG; LI, 2014). 

Em Bohai Bay e no estatuário de Changjiang, as altas concentrações de Te 

foram estreitamente relacionadas com a entrada de rios, condições ambientais e 

atividade biológica local (DUAN, 2011). Igualmente, em outro estudo que analisou 

sedimentos superficiais em uma área de exploração de petróleo e gás, foram 

encontradas concentrações de telúrio entre 0,027-0,085 mg/g, o que indicou 

contaminação moderada a alta (DUAN et al., 2010). Assim, apesar da baixa 

abundância, o elevado potencial de toxicidade do telúrio pode ocasionar prejuizos ao 

meio ambiente (HARADA; TAKAHASHI, 2008a). 

Por ser um elemento siderófilo, o Te pode ser mobilizado a partir da água 

e/ou do sedimento por meio de complexação e co-precipitação (HARADA; 

TAKAHASHI, 2008b) ou ainda por processos biológicos realizados por organismos 

aquáticos (LEMLY, 1999). Além disso, o óxido de telúrio pode sofrer redução para 

formar telureto (Te-2), processo mediado pela respiração microbiana anaeróbica, e 

podem até ser co-precipitados com sulfureto metálico (FAN et al., 2011). 

O telúrio é considerado um elemento não-essencial e tóxico para um grande 

número de organismos. Sua toxicidade esta relacionada principalmente a dois 
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fatores, estado de oxidação e estrutura química (NOGUEIRA; ZENI; ROCHA, 2004; 

PESSOA-PUREUR; HEIMFARTH; ROCHA, 2014). Em exemplo disso, sabe-se que 

o TeO4
2- é cerca de 310 vezes mais tóxico do que o TeO3

2- em cultura de E. coli 

(HARRISON et al., 2005). 

Em comparação com outros elementos da mesma família, como enxofre e o 

selênio, o efeitos bioquímicos de Te são bastante distintos, e até agora não foi 

descrito nenhum papel biológico para este elemento (BA et al., 2010; PESSOA-

PUREUR; HEIMFARTH; ROCHA, 2014). Em contraste, o papel do selênio é bem 

caracterizado como um elemento essencial para a vida de diferentes tipos de células 

e organismos (ARAIE; SHIRAIWA, 2009; BARCELOUX, 1999; BIRRINGER; 

PILAWA; FLOHÉ, 2002; FLOHÉ, 2009; KRYUKOV et al., 2003; NOGUEIRA; ZENI; 

ROCHA, 2004; STADTMAN, 1996). Embora o Te não seja essencial para a vida, ele 

pode ser incorporado em aminoácidos de alguns fungos no lugar do selênio. Desta 

forma, o telúrio inorgânico (telurito) pode se ligar a selenoproteinas (GARBERG et 

al., 1999) e telluro-aminoácidos podem ser artificialmente incorporados em 

substituição da ocorrência natural destes  aminoácidos (BA et al., 2010; BUDISA et 

al., 1995). 

Em diferentes tipos celulares, um dos principais destinos metabólicos do Te 

inorgânico é a metilação (CHASTEEN; BENTLEY, 2003). A seguir serão discutidos 

com maiores detalhes os mecanismos de redução e metilação do telúrio mediados 

por sistemas biológicos. 

 

1.3 Redução e metilação do telúrio mediado por sistemas biológicos 

 

A interação biológica com compostos inorgânicos de Te foi observada pela 

primeira vez por Gmelin, que relatou à presença de odor característico na respiração 

de animais expostos a forma inorgânica de Te, estas interações vem sendo 

documentadas ao longo dos anos, e já foram revidas por (BA et al., 2010; 

CHASTEEN et al., 2009; ZANNONI et al., 2008). 

A capacidade em reduzir telurito estende-se a uma grande variedade de 

sistemas biológicos e foi brevemente revisada por (CHASTEEN; BENTLEY, 2003). 

Em exemplo disso, bactérias Rhodobacter sphaeroides foram capazes de reduzir 

telurito (MOORE; KAPLAN, 1992), assim como, Saccharomyces cerevisiae 
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(OTTOSSON et al., 2010) e a levedura marinha aeróbia Rhodotorula mucilaginosa 

(OLLIVIER et al., 2011).  

No ambiente, a transferência do grupo metil de metais e metalóides, mediada 

por microorganismos pode ocorrer tanto em condições ambientais aeróbicas, quanto 

anaeróbicas (FARINA; ASCHNER; ROCHA, 2011; MOREIRA; FARINA, 2014). 

Entretanto, baixas concentrações de oxigênio foram associadas a maior eficiência 

na formação de nanopatículas de Te0 e a limitada produção de espécies voláteis de 

Te (OLLIVIER et al., 2011).  

A metilação de telúrio por bactérias parece ser um evento comum e produtos 

metilados podem ser formados a partir de Te(IV), Te(VI) e Te(0). Além disso, alguns 

microorganismos podem metilar naturalmente ou sintetizar compostos, como por 

exemplo a selenometionina e telurometionina (CHASTEEN; BENTLEY, 2003). A 

formação de dimetiltelureto é mais frequentemente relatada em comparação com a 

formação de dimetil ditelureto. Este metabólito dicalcogênio raro foi descoberto em 

fungos anaerobióticos, Acremonium falciforme, que crescem em um meio líquido 

contendo 5 µM de telurito  (CHASTEEN et al, 1990). 

O mecanismo proposto para explicar as interações biológicas entre 

microorganismos e o telúrio envolvem processos de redução e metilação 

(CHASTEEN; BENTLEY, 2003; CHASTEEN et al., 2009). Estes processos ocorrem 

de maneira sequencial, iniciando com telurato (1) → telurito (2) → ácido 

metanotelurônico (3) → ácido metanotelurínico (4) → dimethyltellurone (5) → ácido 

dimetiltelurônico (6) → telureto de dimetil (7), e que estão detalhados na figura 3. 

Nenhum cofator redox está envolvido neste processo, considerando que a metilação 

é um processo oxidativo, deve ter havido uma redução concomitante em algum 

ponto que não foi identificado claramente ainda (CHASTEEN; BENTLEY, 2003). 
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Figura 3 – Mecanismo proposto para explicar as interações biológicas entre microorganismos e o 

telúrio através de redução e metilação. O telurato (1) é inicialmente reduzido para telurito (2) e o 

primeiro grupo metal é adicionado para formar ácido metanotelurônico (3) em seguida, ocorre uma 

segunda redução e outro grupo metil é adicionado culminando, ao final da reação, em um composto 

conhecido como telureto de dimetil (7). Adaptato de (CHASTEEN; BENTLEY, 2003; CHASTEEN et 

al., 2009). 

 

 

A recente detecção de telureto de dimetila em cultura de bactérias (E. Coli – 

tiopurina metiltransferase bacteriana) que produziram odor gárlico após serem 

suplementada com telurito, confirmam a hipótese de redução e metilação, proposta 

para o telúrio (PRIGENT-COMBARET et al., 2012).   

Tem sido sugerido que os processos de redução e metilação envolvidos nas 

interações biológicas com o telúrio, façam parte de um mecanismo de 

desintoxicação parcial, porque os produtos finais são menos tóxicos (CHASTEEN; 

BENTLEY, 2003; FRANKENBERGER; ARSHAD, 2001; WILBER, 1980). Assim, 

telurito pode ser reduzido por células vivas, formando telúrio elementar por bactérias 

(TUCKER et al., 1962), ou formas voláteis por fungos (FLEMING; ALEXANDER, 

1972).  

O metabolismo humano do telúrio ainda não foi completamente 

compreendido, mas acredita-se que, embora apresente alta toxicidade, seus 

processos metabólicos possuam grande semelhança com os descritos para o 

selênio. Assim, após a ingestão de telurito e telurato, ambos seriam reduzidos a 

telureto, provavelmente através telúrio-diglutationa (GSTeSG) e Te(0), e 
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possivelmente em grande parte por processos químicos, em vez de enzimáticas. No 

fígado, o telureto seria então metilado, levando à formação de dimetiltelúrio 

((CH3)2Te) e, finalmente, trimetiltelúrio ((CH3)3Te+). Estas espécies metiladas seriam 

abundantes na circulação e principalmente encontradas no rim, e distribuídas até o 

baço e os pulmões. O telúrio é excretado através da urina principalmente na forma 

iônica, polar ((CH3)3Te+) e também através da respiração, principalmente na forma 

volátil ((CH3)2Te). Este último, responsável pelo odor característico semelhante ao 

de alho (BA et al., 2010) (Figura 4). 

 

 

 
Figura 4 - Aspectos gerais sobre o metabolismo do telúrio em humanos. O mecanismo apresentado 

nesta figura é apenas uma suposição e também deve ser salientado que o esquema contém rotas 

metabólicas obtida em organismos diferentes. No entanto, dados disponíveis atualmente sugerem as 

características de tal processo metabólico, como a absorção de tellurite e telurato, a formação de 

formas metiladas de H2Te (resultando em 'bafo de alho'). A fim de evitar qualquer confusão, as rotas 

mais especulativas do metabolismo foram indicadas com pontos de interrogação. 
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Historicamente, Klett (1900) foi um dos primeiros pesquisadores a observar a 

formação de um precipitado escuro e insolúvel na presença de telurito (TeO3
2-) e, já 

naquela época, havia sugerido a formação de telúrio elementar. O envolvimento 

mitocondrial no processo de redução do K2TeO3 (por Saccharomyces) foi também 

discutido mais tarde (NAGAI, 1965) e atualmente, a participipação da cadeia 

respiratória no processo de redução de telurito já foi demonstrada em bactérias 

gram-negativas (TRUTKO et al., 2000; ZANNONI et al., 2008). 

O telúrio é considerado não-tóxico quando em seu estado elementar, no 

entanto, poucos estudos descrevem a toxicidade do telúrio elementar até o 

momento. Por exemplo, existem alguns relatos que indicaram o crescimento de 

bactérias pode ocorrer na presença de Te elementar (ZANNONI et al., 2008). Com 

isso, consequentemente o metabolismo redutor pode ser associado também, aos 

mecanismos de resistência biológica contra toxicidade de telúrio (CHASTEEN; 

BENTLEY, 2003; TURNER; WEINER; TAYLOR, 1999; VALKOVICOVA et al., 2013). 

Em prova disso, o telurato e telurito que possuem concentrações inibitórias 

muito baixas para a E. coli (aproximadamente 4 µM- Taylor, 1999; Turner, 2001) e 

são altamente tóxicos para a maioria dos microorganismos, não exercem toxicidade 

sob algumas bactérias, como a Salmonella Enteritidis, Staphylococcus aureus e 

Listeria monocytogenes (YU et al., 2010). Estes resultados demonstram que, os 

processos de redução e metilação do telurito, requerem ações de vários processos 

chave, como a ação da tiopurina metiltransferase bacteriana (bTPMT) (PRIGENT-

COMBARET et al., 2012), catalase, nitrato redutase, oxidação de tiol, di-

hidrolipoamida desidrogenase (LpdA), e outras redutases (CHASTEEN et al., 2009) 

(Figura 5). 
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Figura 5 - Processos envolvidos nas reações de redução e metilação do telurito (TeO3

2-
). Ilustração  

da participação de certas enzimas e formação de produtos. Para exercer a sua toxicidade, o TeO3
2-

 

deve entrar na célula, provavelmente através da via de entrada de fosfato, assim, parte do TeO3
2-

 que 

entra na célula é enviado novamente para fora através de um sistema de efluxo. Outra porção de 

TeO3
2-

 é reduzido por di-hidrolipoamida desidrogenase (LpdA), catalase, nitrato redutase e/ou outras 

redutases. Além disso, os tióis são importantes fontes de redução de TeO3
2-

 no interior da célula, 

resultando em diminuição dos níveis de tióis reduzidos, que são restaurados as custas de NADPH, e 

a indução do gene zwf por SoxRS permitiria restaurar o pool de  NADPH. A emissão de formas 

voláteis, DMTe e DMDTe, demonstrando o envolvimento de bTPMT na produção destas moléculas. 

Além disso, o produto da redução de telurito, telúrio elementar (Te
0
) poderia ser eliminado como 

formas voláteis (Adaptado de: CHASTEEN et al., 2009; PRIGENT-COMBARET et al., 2012). Bacterial 

thiopurine methyltransferase: bTPMT 

 

 

1.4 Aplicações doTelúrio  

 

O telúrio e compostos contendo telúrio apresentam aplicações em diversas 

áreas, destacando-se pelo seu amplo emprego industrial, no entanto, o Te vem 

ganhando destaque em outras áreas como a medicina e síntese orgânica (Figura 6). 
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Figura 6 - Principais aplicações do telúrio nas áreas de medicina, indústria e síntese orgânica. 

 

 

1.4.1 Medicina 

 

Compostos de telúrio (telurito de potássio) têm sido reconhecidos como 

agentes bacterianos seletivos ao longo do tempo (FLEMING, 1932). Mais 

recentemente, os compostos orgânicos de telúrio, tem desterpertado grande 

interesse devido ao potencial farmacológico antioxidante (BRIVIBA et al., 1998; 

JACOB et al., 2000; REN et al., 2001). As propriedades antioxidantes desta classe 

de compostos esta normalmente relacionada a atividade glutationa peroxidase 

(GPx)- like, ou seja, eles podem decompor H2O2 e peróxidos orgânicos as custas de 

tióis, que são usados como equivalentes redutores (Figuras 10 e 11) (ENGMAN et 

al., 1994). No entanto, deve destacar-se que o Telúrio muda seu estado de oxidação 

a partir do estado divalente [Te(II)] para o estado tetravalente [Te(IV)], durante o 

processo catalítico de decomposição do peróxido. 

Adicionalmente, organoteluretos também têm sido apontados como agentes 

anti-tumorais e quimioprotetores, porque eles apresentam citotoxicidade seletiva 

contra células cancerosas e podem inibir enzimas importantes que são necessárias 
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para o crescimento tumoral (CORIAT et al., 2011; CUNHA et al., 2005; DOERING et 

al., 2012; DU et al., 2014; ENGMAN et al., 2000; MARUT et al., 2012; SHAABAN et 

al., 2014). 

A aplicação dos compostos Te como agentes terapêuticos no campo da 

medicina tem um longo percurso (Figura 7). Historicamente e como se indicou 

acima, estes compostos têm sido úteis no tratamento de infecções microbianas 

antes da descoberta de antibióticos, e também há relatos demostrando sua 

utilização no tratamento da sífilis (ZANNONI et al., 2008). Fleming, em 1932, atribuiu 

propriedades antibacterianas ao telureto de potássio (K2TeO3) (FLEMING, 1932; 

FLEMING; YOUNG, 1940). Em 1984, foi sugerido um potencial anti-falciforme nas 

células vermelhas do sangue no tratamento de anemia falciforme (ASAKURA et al., 

1984). 

 

 

Figura 7 – Linha do tempo demonstrando a utilização de telúrio na medicina.  

 

 

Em 1978, o composto imunomodulador contendo telúrio, AS-101, foi proposto 

como um agente potencialmente farmacológico para o tratamento da AIDS (SREDNI 

et al., 1987). Ao longo dos anos, muitos estudos foram realizados, tanto in vitro 

quanto in vivo, e a ação deste composto foi sugerida para uma gama de aplicações 

terapêuticas. AS-101 foi considerado um agente quimioprotetor, radioprotetor 

(KALECHMAN et al., 1990; SREDNI et al., 1992), com atividade antibacteriana para 

Enterobacter cloacae (DANIEL-HOFFMANN; SREDNI; NITZAN, 2012) e capacidade 

para inibir IL-1β (BRODSKY et al., 2007; HALPERT et al., 2014; LING et al., 2013). 

Com base em um modelo experimental para o estudo da esclerose múltiplas, AS101 

foi capaz de reduzir o número de leucócitos no SNC através da inibição da atividade 

da integrina VLA-4 (LEE et al., 2014). Por uma ampla variedade de tumores e 
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linfomas expressarem VLA-4, este agente (AS101) tem grande aplicação clínica na 

modulação de diferentes tipos de tumores, como por exemplo no linfoma de céls B e 

T (DANOCH et al., 2015). 

Em outro exemplo, AS- 101 foi capaz de inibidor a produção de IL-10, IFN-

gama, IL-2R e IL-5 (SHOHAT et al., 2005) e modular os níveis de algumas 

citoquinas inflamatórias no intestino, por exemplo, IL-17 e IL- 1β  (HALPERT et al., 

2014). Em vista de sua capacidade imunomoduladora, AS-101 foi sugerido como um 

candidato promissor para o tratamento de doenças auto-imune (CUNHA; GOUVEA; 

JULIANO, 2009; HALPERT; SREDNI, 2014) e ainda, causou redução de anticorpos 

anti-HLA em soro de pacientes candidados a transplante (ISRAELI et al., 2012). No 

entanto, AS-101 apresentou elevada toxicidade em roedores (NYSKA et al., 1989), o 

que tornou sua emprego farmacológico mais cauteloso.  

Recentemente, o efeito  leishmanicida de compostos orgânicos de telúrio foi 

demonstrado (CANTALUPO LIMA et al., 2009; SALERNO PIMENTEL et al., 2012) e 

nanoestruturas de ouro/prata-telúrio também foram consideradas com bom potencial 

antimicrobiano (CHANG et al., 2014). 

Compostos orgânicos, tais como o telureto de diarila, têm sido 

extensivamente estudados devido a sua ação antioxidante e proteção contra o 

estresse oxidativo (ANDERSSON et al., 1993, 1994a; BRIVIBA et al., 1998; 

ENGMAN et al., 1995; KANDA et al., 1999; KUMAR; ENGMAN, 2006; TIANO et al., 

2000; VESSMAN et al., 1995; WIESLANDER et al., 1998).  

De fato, os compostos orgânicos de Te são eficientes na proteção contra a 

oxidação mediada por vários pró-oxidantes, tais como o peroxinitrito (Figura 8), 

radicais hidroxil, superóxido e peróxido de hidrogênio (BRIVIBA et al., 1998; JACOB 

et al., 2000; REN et al., 2001). Em conformidade, os compostos organotelurados RT-

03 e RT-04, não induziram estresse oxidativo mitocondrial e ainda exibiram um 

efeito protetor contra o estresse oxidativo induzido pelo t-butyl hydroperoxide e 

peroxidação induzida pela oxidação do Fe2+ (PESSOTO et al., 2007).  
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Figure 8 – Mecanismo proposto para neutralização da atividade de compostos orgânicos de telúrio 

(BRIVIBA et al., 1998)  

 

 

Como apontado acima, a atividade da GPx-like de compostos orgânicos de 

Te é uma das propriedades e características desta classe de compostos que tem 

motivado estudos nesta área. Espécies reativas de oxigênio, tais como o peróxido 

de hidrogênio, são capazes de oxidar Teluretos para teluroxides e tellurols para 

diteluritos. Nessas situações, tióis muitas vezes agem como agentes redutores 

(KUMAR et al., 2007, 2008, 2010), transformando teluroxides a teluretos e 

ditelurides para telurols (ver figuras 9 e 10) (BA et al., 2010; VESSMAN et al., 1995). 

Embora o mecanismo exato de catálise baseado em Te ainda não é totalmente 

compreendido, é provável que aconteça através de um intermediário sulfureto de 

telúrio (ALBERTO; NASCIMENTO; BRAGA, 2010; BA et al., 2010). 
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Figure 9 – Mecanismo proposto para reação tiol peroxidase em monoteluretos (ENGMAN et al., 1994) 

 

 

 

 
Figure 10 – Mecanismo proposto para reação tiol peroxidase em diteluretos  (ENGMAN et al., 1992, 

1994) 
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Assim, estes compostos têm atraído o interresse de muitos pesquisadores 

devido as suas propriedades terapêuticas mediadas através da capacidade em 

imitar a ação da glutationa peroxidase (GPx) (ANDERSSON et al., 1993; BRAGA et 

al., 2009; ENGMAN et al., 1992; KANDA et al., 1999; NOGUEIRA; ZENI; ROCHA, 

2004; POON; SINGH; ENGMAN, 2013; WIESLANDER et al., 1998). O interesse em 

compostos de telúrio tem sido debatido na útima década (BA et al., 2010; GILES et 

al., 2003; HALPERT; SREDNI, 2014; JAMIER; BA; JACOB, 2010; NOGUEIRA; 

ZENI; ROCHA, 2004), contudo, o interesse pelos efeitos antioxidantes destes 

compostos e/ou derivados ainda não diminuiu.  

Em exemplo disso, a atividade da GPx-like foi recentemente atribuída a 

composto de telúrio e hidrolisado de peptideo produzido a partir da autólise de 

proteínas totais obtidas a partir de Saccharomyces cerevisiae (ATCC 7752) 

cultivados na presença de telúrio inorgânico, este composto demonstrou baixa 

toxicidade e bom potencial antioxidante (MORYA; DONG; KIM, 2014). 

Do mesmo modo, telúrio tem sido utilizado na síntese de análogos de 

tocoferol com a intenção de melhorar a capacidade antioxidante de compostos 

naturais. Os novos compostos de vitamina E exibiram maior capacidade em eliminar 

radicais peroxil (POON et al., 2015; SINGH; POON; ENGMAN, 2013), reduziram 

H2O2 (POON; SINGH; ENGMAN, 2013) e inibiram TrxR (ENGMAN et al., 2003). Em 

consequencia da adição do calcogênio, a atividade antioxidantes dos novos 

derivados de vitamina E pode ser explicado pela sua capacidade em mimetizar a 

atividade da GPx (SINGH; POON; ENGMAN, 2013). 

As propriedades farmacológicas dos compostos orgânicos de Te também 

estão relacionados com a indução de apoptose em células promielocíticas humanas 

(SAILER et al., 2003, 2004) através da modulação de Bcl-2 em células HL60 

(ABONDANZA et al., 2008). Outra atividade biológica importante inclui a capacidade 

destes compostos em inibir a protease de cisteínas, catepsina  V e S (PIOVAN et al., 

2010, 2011) , especialmente a catepsina B (CARACELLI et al., 2012). Além disso, 

uma variedade de compostos de Te têm sido descritos como potentes inibidores 

irreversíveis de catepsinas humanas B, L, S e K (CUNHA et al., 2005, 2009). Assim, 

estes compostos fazem parte de um grupo de potenciais agentes anti-metastáticos 

promissores. Na verdade, os compostos de Te foram testados de forma incipiente 
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como agentes terapêuticos/adjuvantes no tratamento de algumas doenças malignas, 

tais como mieloma múltiplo (HAYUN et al., 2009). 

Além disso, tem sido sugerido que os compostos de Te podem modificar 

seletivamente o ambiente redox das células cancerosas, levando-as à morte celular 

por apoptose. No entanto, as células normais permanecem, em grande parte, não 

afetadas, o que tem grande importância médica, este fato é possível graças ao 

carater seletivo desta toxicidade (DU et al., 2014; JAMIER; BA; JACOB, 2010). 

Compostos orgânicos de Te também podem inibir o crescimento de células 

cancerosas através da inibição da enzima tiorredoxina redutase (TrxR) (ENGMAN et 

al., 2000). O sistema tiorredoxina (TrxR/tioredoxina) participa na redução de ribose 

para desoxirribose, um passo fundamental na síntese do DNA. Assim, a TrxR tem 

sido considerada um possível alvo para o desenvolvimento de drogas 

anticancerígenas. Alguns teluretos de diarila inibiram o crescimento de células 

cancerosas (por exemplo, MCF-7 de câncer de mama e HT-29 do câncer do cólon), 

e demonstraram atividade anti-tumoral contra xenotransplantes de câncer de mama 

humano em ratos. No entanto, a baixa solubilidade de organo-teluretos é um 

importante limitador para a sua utilização como agente farmacológico (ENGMAN; 

GUPTA, 1997). Em outro estudo, Dihydroxytelluranes inibiram citocromo C oxidase 

de mitocôndrias isoladas, através de irradiação, provavelmente mediado pela 

formação de oxigênio singleto (DETTY; GIBSON; WAGNER, 2004; DETTY et al., 

1990). Assim, estes compostos de telúrio podem ser adequados para a terapia 

fotodinâmica de tumores (DETTY et al., 1992). 

 

1.4.2 Uso industrial 

 

O emprego industrial de compostos de Te é bastante amplo e, na última 

década principalmente, foi observado um número crescente de publicações relativas 

às aplicações dos teluretos. Embora a sua ocorrência seja relativamente rara no 

ambiente, apresenta excelentes propriedades físicas e químicas, o que torna sua 

aplicação na indústria cada vez maior (BUSTAMANTE; GAUSTAD, 2014a; 

GONCALVES et al., 2010; HOUARI et al., 2014; JOSE; ARAI; OHISHI, 2007; KAO et 

al., 2009; MARWEDE; RELLER, 2012; MURUGAN; OHISHI, 2004; TAYLOR, 1996) 

Selenium and Tellurium development Association, 2015;. As áreas com maior 

http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-0026987955&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=DED2E2FD577DE746AF1A09D9CA6A66BD.WlW7NKKC52nnQNxjqAQrlA%3a610&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=17&s=AU-ID%287006885348%29&relpos=121&relpos=1&citeCnt=12&searchTerm=
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demanda industrial na aplicação de Te atualmente, são a solar, a termo-elétrica e 

metalúrgica, como pode ser observado a seguir na tabela 3: 

 

 

Tabela 3 – Aplicações e demanda indústrial de Te 

 

Área Demanda Aplicações 

Solar 40%   Associado ao cádmio (CdTe) em películas de 

células solares.  

Termo-

elétrica 

30%  Como componente eletrônico baseada em sua 

capacidade semicondutora, que funciona como uma 

bomba de calor.  

Metalúrgica 15%  Usado como um aditivo para melhorar as 

propriedades do aço; 

 Adicionado ao cobre melhorando a maleabilidade e 

mantendo a condutividade; 

 Adição ao chumbo melhora a resistência à vibração; 

 Usado como um aditivo em ferro fundido. 

Industria da 

borracha 

5%  Vulcanização da borracha, acelerando os processos 

de emborrachamento; 

Outras 10%  Como pigmento para produzir diferentes cores em 

vidros e cerâmicas. 

  
 Adaptado de Selenium and Tellurium development Association, 2015. 

 

 

O uso industrial de Te como um componente de ligas metálicas para melhorar 

as propriedades do aço, ainda esta entre suas principais aplicações. No entanto, o 

Te vem ganhando destaque em outras áreas, como por exemplo, na fabricação de 

laser infravermelho e amplificadores ópticos. Estas aplicações são de grande 

interesse no setor das telecomunicações, sensores químicos e na medicina. 

Particularmente, vidros de telureto, que têm boas propriedades ópticas e físicas (alta 

estabilidade térmica) são atraentes para compor lasers de fibra óptica, 

amplificadores e até conversores de alta frequência (CHENG et al., 2014; DAMAK et 
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al., 2014; JABA et al., 2000, 2009; MIGUEL et al., 2014; NARRO-GARCÍA et al., 

2014; TAYLOR et al., 2002; WANG; VOGEL; SNITZER, 1994; YOUSEF; HOTZEL; 

RÜSSEL, 2007; ZHOU et al., 2011). 

Telúrio possui ainda, outras aplicações "clássicas", por exemplo, na indústria 

da borracha (DE SILVA; MCWHINNIE; STUCKEY, 1986), em materiais fotográficos 

(ONOZUKA; ODA; TSUBOYA, 1987), como componentes de diferentes mídias 

graváveis, DVD, DVD-RW, DVD-RAM e blu-ray (LEE et al., 2005; LEE; MIAO; SHI, 

2008; PERRIER et al., 2003). 

Produtos eletrônicos portáteis são cada vez mais populares (laptops, 

telefones celulares, câmeras digitais e memória USB). Com isso, as indústrias têm 

feito grandes esforços para oferecer produtos cada vez mais leves e mais rápidos. 

Isto exige o desenvolvimento de novos materiais e memórias com maior capacidade 

de armazenamento. Neste contexto, as alterações na fase de RAM (PCRAM) é uma 

tecnologia emergente e o Ge2Sb2Te5 é um dos principais candidatos para esta 

tecnologia (CHANG et al., 2011). Os benefícios da utilização Ge2Sb2Te5 se 

relaciona a velocidade (LAI; LOWREY, 2001), alta resistência do ciclismo, maior 

retenção de dados (LAI, 2003; PIROVANO et al., 2004), a estrutura simples e fácil 

de aplicabilidade (PIROVANO et al., 2003; SIMPSON et al., 2010). 

Atualmente, vários materiais inovadores apresentam Te em sua composição, 

por exemplo, o emprego de CdTe em células solares de película fina está crescendo 

rapidamente (LIU et al., 2015). Outro candidato promissor para a produção de 

células solares é o telureto de zinco (ZnTe) que tem sido intensamente estudado nas 

últimas décadas (CHU et al., 1992; GESSERT et al., 2009; MATIN et al., 2010; 

MERAD et al., 2005; SCHLESINGER et al., 2001; SPÄTH et al., 2005). 

Outra aplicação emergente do Telúrio esta relacionada a preparação de 

nanoestruturas. Atualmente, vários nanomateriais inovadores contendo Te, por 

exemplo, CdTe e HgTe têm sido utilizados em pontos quânticos (AG et al., 2014; 

LIU; TIAN; JIA, 2014; MASHINCHIAN et al., 2014; MEI et al., 2008; PEDETTI et al., 

2014; WU et al., 2008; ZENG et al., 2009). 

Pontos quânticos são nanocristais semicondutores (~2-100 nm) com 

propriedades ópticas e elétricas excepcionais (BRUCHEZ  JR. et al., 1998; 

MEDINTZ; MATTOUSSI; CLAPP, 2008). Uma das características mais interessantes 

do ponto quântico é o seu espectro de fluorescência (CHAN et al., 2002), o que os 

torna úteis como sondas para a detecção em sistemas biológicos (BA et al., 2010; 
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CARRERA; SEFEROS, 2015; GUO et al., 2014; KOIDE et al., 2012). O uso de 

semicondutores de CdTe ou de CdZnTe parece ser promissor para o 

desenvolvimento de protótipos em sistemas de imagem intra-operatórios (Hoffman et 

al. 1999; Mori et al. 2001; Scheiber 1996; Si et al. 2014; Takayama et al. 2000). 

Telureto de cádmio (CdTe), e telureto de zinco (CdZnTe) foram utilizados para 

construir recursos mais eficazes para determinar raios beta e gama (BARBER et al., 

1996; BUTLER, 1997; EISEN; SHOR; MARDOR, 1999; FUNAKI et al., 1999; 

MATSUMOTO et al., 1998; SIFFERT, 1994). 

Outras aplicações já foram discutidas na literatura, como o uso de pontos 

quânticos fluorescentes na conjugação com porções bioativas (por exemplo, 

anticorpos, receptores alvo) para investigar eventos biológicos específicos e 

estruturas celulares, tais como células neoplásicas (GAO et al., 2004; HU et al., 

2010; MASHINCHIAN et al., 2014; WU et al., 2003; YONG et al., 2010), peroxisomos 

(COLTON et al., 2004), DNA (DUBERTRET et al., 2002), receptores de membrana 

celular (LIDKE et al., 2004) e proteínas (LIU et al., 2014a) 

O uso extensivo de pontos quânticos (QDs) em estudos biológicos e em 

medicina nos últimos anos tem causado grande preocupação em relação ao 

potencial toxicológico destes elementos em sistemas biológicos. Neste sentido, a 

toxicidade hematopoiética de CdTe foi investigada e verificou-se redução da 

hematopoiese, como resultado dos danos causados por espécies reativas (LIU et al., 

2014b). Os efeitos toxicológicos dos componentes encontrados em QDs foram 

observadas em diferentes modelos animais, e deve-se salientar que a espécie 

humana foi a mais sensível (BRUNEAU et al., 2015) . 

Em acordo com estas descobertas, ratos que receberam QD-705,  pela via 

intravenosa, apresentaram alterações na atividade da enzima glutationa peroxidase, 

redução significativa na atividade da superóxido dismutase, e além disso, alterações 

na expressão de heme oxigenase-1, 8-oxo-7,8-dihydro-2'-deoxyguanosine, 

interleucina-6 e TNF-alfa sugerindo estresse oxidativo, dano oxidativo ao DNA e 

inflamação (LIN et al., 2011). 

Muitas aplicações do Te na indústria são baseadas na associação de 

diferentes tipos de materiais eletrônicos e nanomateriais. Com isso, surge um 

grande problema de saúde, uma vez que uma grande variedade de elementos 

tóxicos fazem parte da composição  desses materiais e pesquisas direcionadas para 

a investigação da toxicidade ambiental e ocupacional nas industrias são escassas 
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na literatura (BABULA et al., 2008; DOPP et al., 2004; GAGNE et al., 2008; LOVRIC 

et al., 2005). Outro fator relevante é o destino dos elementos, que é desconhecido. 

Neste caso, sabe-se que podem ser libertados no ambiente, sob a forma de Te 

elementar ou como cations mais reativos. A toxicidade elementar do Te e suas 

formas iônicas também têm sido pouco explorado na literatura (TAYLOR, 1996; 

WEN; WANG; HUANG, 2013). No ambiente, o Te pode gerar os intermediários 

biometilados bastante voláteis que, assim, podem ser mobilizado a partir do solo ou 

por organismos aquáticos, para a atmosfera (CHASTEEN; BENTLEY, 2003; DOPP 

et al., 2004). 

O impacto ambiental é causa de grande preocupação diante das promissoras 

aplicações do Te e do uso de tecnologias renováveis, além disso, a necessidade de 

materiais, disponibilidade de recursos e os custos são fatores que também geram 

apreensão. Grande atenção tem sido dada à possível falta de alguns elementos 

cruciais na aplicação de tecnologias para geração de energia, de modo que 

(GRAEDEL et al., 2011) demonstrou a baixa disponibilidade de Te, que é 

considerado um importante metal de ligação (GRAEDEL et al., 2013). 

Como pode ser visto, muitas tecnologias promissoras são baseadas em 

materiais que apresentam riscos no abastecimento. Com isso, é crescente a 

preocupação de que a restrição destes materiais possa ameaçar a segurança 

energética e o crescimento das tecnologias emergentes. Foi demonstrado que se a 

demanda continuar crescendo, a oferta destes materiais se extinguira antes do final 

da década atual. Esta preocupação tem estimulado muitos esforços a fim de gerar 

melhorias no rendimento de tais produtos, e alternativas como maior taxa de 

reciclagem, foram propostas. Espera-se que estas alternativas possam minimizar o 

risco de escassez no abastecimento de telúrio (BUSTAMANTE; GAUSTAD, 2014b; 

GOE; GAUSTAD, 2014). 

Outra alternativa para aumentar o fornecimento deste elemento seria 

intensificar sua exploração, pois sabe-se que sedimentos rochosos ricos em matéria 

orgânica são as principais fontes de selênio e telúrio na crosta da Terra (PARNELL 

et al., 2015). 
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1.4.3 Síntese orgânica 

 

O primeiro composto orgânico de telúrio foi sintetizado por Friedrich Wöhler 

em 1840 (WÖHLER, 1840). Desde a sua descoberta, a química de compostos 

orgânicos de telúrio permaneceu obscura e, devido ao baixo interesse por parte dos 

pesquisadores, às difíceis condições de síntese destes compostos e, especialmente, 

pelo mau odor que estes exalavam, poucas são as publicações durante este 

período. 

Os grupos orgânicos de telúrio podem ser facilmente introduzidos a uma 

grande variedade de substratos orgânicos por espécies nucleofílicas ou eletrofílicas 

de telúrio. A aplicação de compostos orgânicos de telúrio em síntese orgânica 

tornou-se atrativa principalmente devido às suas reações serem químio-, regio- e 

estereosseletivas (FERRARINI; DOS SANTOS; COMASSETO, 2010; NOGUEIRA; 

ZENI; ROCHA, 2004; RHODEN; ZENI, 2011; ZENI; FORMIGA; COMASSETO, 

2000). 

Só a partir de 1970, os compostos orgânicos de telúrio vêm sendo explorados 

por químicos orgânicos, refletindo o crescimento exponencial de artigos publicados 

desde então (Figura 1 e 2), principalmente relacionando seu uso extensivo em 

síntese orgânica (NOGUEIRA; ZENI; ROCHA, 2004; PETRAGNANI; LO, 1998; 

PETRAGNANI; STEFANI, 2005; PRINCIVAL; DOS SANTOS; COMASSETO, 2010; 

ZENI et al., 2006). Em resultado disso, vários destes compostos, com diferentes 

características e estruturas químicas vem sendo estudados quanto às suas 

propriedades fármaco-toxicológicas, incluindo o ditelureto de difenila, que será 

estudado neste revisão. 

 

1.4.3.1 Ditelureto de difenila 

 

O ditelureto de difenila (PhTe)2 é um composto orgânico de telúrio, sólido, 

com peso molecular de 409,2g e altamente hidrofóbico. É amplamente utilizado 

como um intermediário na síntese orgânica durante um longo tempo e nos últimos 

15 anos (ZENI et al., 2001), principalmente na composição de drogas contendo 

telúrio (MUÑIZ ÁLVAREZ; GARCÍA CALZÓN; FONSECA, 2005). 

Este composto foi estudado devido a sua interessante atividade farmacológica 

e suas propriedades toxicológicas, com o objetivo de desenvolver novos 
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medicamentos organotelurados, embora esta molécula represente um risco 

ocupacional para os trabalhadores da indústria química (MEOTTI et al., 2003; 

TAYLOR, 1996). 

 

1.4.3.1.1 Propriedades Farmacológicas  

 

O átomo de telúrio presente em compostos orgânicos de Te é facilmente 

oxidado, o que faz com que essas substâncias sejam capazes de atuar como 

antioxidantes. Compostos orgânicos de Te, por conseguinte, são provavelmente 

capazes de proteger proteínas e lípidos contra o estresse oxidativo em vários 

sistemas  (KANSKI et al., 2001). 

Considerando a possiblidade de uma forte relação entre a formação de 

espécies reativas e o aparecimento e progressão de várias doenças, é importante 

investigar novos e potentes antioxidantes que possam ser utilizados na terapia 

clínica. 

Do ponto de vista farmacológico, o Te e seus compostos possuem uma gama 

de propriedades importantes, que embora pouco exploradas até a data, podem 

servir de base para o desenvolvimento de medicamentos inovadores no futuro. 

Poucos organoteluretos estudados até agora são agentes claramente potentes: eles 

inibem proteínas e enzimas (NOGUEIRA; ZENI; ROCHA, 2004), matam vários 

microorganismos, incluindo Plasmodium (MECKLENBURG et al., 2009) e fungos 

(ROSSETI et al., 2011), e induzem apoptose em certas células cancerígenas (VIJ; 

HARDEJ, 2012). 

Nos últimos anos tem havido um interesse considerável em compostos 

orgânicos de Te como potenciais antioxidantes em sistemas vivos contra vários 

agentes pró-oxidantes. Os compostos orgânicos de Te podem ser oxidados a partir 

do estado divalente [Te(II)] para o estado tetravalente [Te(IV)]. Esta propriedade 

química faz com que compostos orgânicos de Te se tornem atraentes como 

redutores de peróxidos, peróxido de hidrogênio e radicais peroxil. Além disso, alguns 

compostos de Te são capazes de mimetizar a  GPx, às custas de GSH,  

neutralizando o peróxido de hidrogênio (ANDERSSON et al., 1994b; DE ÁVILA et 

al., 2006; ENGMAN et al., 1995). 

Embora o átomo Te seja geralmente considerado um metalóide tóxico, 

compostos orgânicos de Te têm sido associados a efeitos antioxidantes em vários 



46 

 

modelos de estresse oxidativo (AVILA et al., 2012; JACOB et al., 2000; SIES et al., 

1998), especialmente no cérebro (ÁVILA et al., 2010; DE ÁVILA et al., 2006). A 

atividade antioxidante dos agentes orgânicos de Te tem estimulado a investigação 

sobre as propriedades do (PhTe)2, e de fato, esses efeitos estão de acordo com 

estudos anteriores do nosso grupo, mostrando que o (PhTe)2 é um antioxidante 

eficaz contra o aumento na produção de TBARS em cérebro induzido por diferentes 

agentes pró-oxidantes in vitro (ROSSATO et al., 2002).  

Mais recentemente demonstrou-se que o sulfato ferroso (Fe(II)) aumentou 

significativamente a produção de TBARS em homogeneizados de cérebro de rato e 

o (PhTe)2 inibiu a produção de TBARS cerebral induzida por (Fe(II)) de maneira 

dose dependente (IBRAHIM et al., 2012). Além disso, este composto de Te, diminuiu 

a carbonilação de proteínas induzida por nitroprussiato de sódio e foi capaz de atuar 

como eliminador de radicais livres (PINTON; LUCHESE; NOGUEIRA, 2011). 

Brito e cols demonstraram que o pré-tratamento de ratos machos com uma 

única injeção de (PhTe)2 nas doses de 50, 100 e 150 µmol/kg, reduziu o número de 

animais que apresentaram convulsões (tônicas e clônicas). Este estudo demonstrou, 

pela primeira vez, um efeito antioxidante do (PhTe)2 contra danos oxidativos 

induzidos no cérebro por  4-aminopiridina, além de um efeito anticonvulsivo. 

Levando em conta esses fatos e a ação anticonvulsivante do (PhTe)2  encontrados 

neste trabalho, é possível presumir que por meio de sua atividade redox, este 

organocalcogênio pode interagir diretamente com os receptores glutamatérgicos, 

particularmente o receptor NMDA, modulando seu estado redox (BRITO et al., 

2009). 

Nosso grupo também mostrou que (PhTe)2 foi  capaz de proteger 

significativamente contra a peroxidação lipídica em preparação de rim induzida por 

(Fe (II)) (HASSAN; IBRAHIM; ROCHA, 2009). Este potencial antioxidante do (PhTe)2 

pode ser explicado, como descrito anteriormente, pelo fato de que os compostos 

orgânicos de Te são facilmente oxidados do estado divalente para o estado 

tetravalente. Esta propriedade torna-os atrativos como sequestrante de agentes 

oxidantes reativos e como inibidores da peroxidação lipídica em sistemas químicos e 

biológicos (JACOB et al., 2000). 

Rosseti e cols demonstraram pela primeira vez que o (PhTe)2  tem 

capacidade de inibir a proliferação de Candida albicans. Este estudo foi realizado 

sob condições de ausência de geração de EROs e mostrou o efeito de diferentes 
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compostos organocalcogênio, como o (PhTe)2 sobre o crescimento e formação de 

tubo germinativo de C. albicans. Em sequência, os resultados demonstraram que o 

(PhTe)2 produziu dano permanente nas células de C. albicans, e por sua vez, 

mostrou o seu potencial fungicida (ROSSETI et al., 2011). 

De fato, a primeira atividade farmacológica atribuída aos compostos orgânicos 

de Te foi descrita em 1824 por Gmelin. Em 1987 Sredni e cols, demonstraram pela 

primeira vez a potente  capacidade imunomoduladora do composto organotelurado, 

conhecido como, AS-101 (-telurato de amónio tricloro-dioxoetileno-O,O'), em ratos 

através de efeitos anti-tumorais (SREDNI et al., 1987). 

Os teluretos são sugeridos como fármacos anti-tumorais e seus efeitos 

quimioprotetores podem ser relacionados com as suas propriedades citotóxicas e a 

sua capacidade em inibir enzimas importantes que são necessárias para o 

crescimento do tumor (CUNHA et al., 2005; ENGMAN et al., 2000). 

No entanto, devido às suas características toxicológicas, o risco-benefício da 

utilização destes compostos não parece ter grandes retornos positivos. Como 

mostrado por Tiano e cols , compostos orgânicos de Te em doses baixas podem 

proteger danos no DNA, no entanto, em doses elevadas mostram uma alta 

toxicidade (TIANO et al., 2000). Além disso, como demonstrado por Jorge e cols, o 

(PhTe)2  induz rupturas dos filamentos de DNA, apoptose e necrose em células V79. 

Como estes resultados sugerem, o (PhTe)2 induz bloqueio do ciclo celular e redução 

da viabilidade celular que pode ser atribuída à interação com a enzima 

topoisomerase I (JORGE et al., 2014). Por conseguinte, o (PhTe)2  tem ação 

apoptótica e é um dos compostos de telúrio mais tóxicos testados, o qual poderia 

torná-lo um composto não seguro farmacologicamente. 

 

1.4.3.1.2 Propriedades toxicológicas 

  

O (PhTe)2 pode ser altamente tóxico para a saúde humana e do meio 

ambiente. A relevância da toxicidade ambiental e humana do (PhTe)2  ainda é 

incerta, mas a dose letal (DL50) deste composto orgânico de Te (0.65 μmol/kg para 

ratos e de 150 μmol/kg  para camundongos com administração i.p; 0,9 μmol/kg em 

ratos e >500 μmol/Kg em camundongos sob administração s.c  (MEOTTI et al., 

2003) é baixa quando comparado a outros contaminantes ambientais conhecidos, 
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como HgCl2, CdCl2 e NaAsO2 (MAITI; CHATTERJEE, 2000; STACCHIOTTI et al., 

2009). 

O composto orgânico de Te (PhTe)2, pode ser extremamente tóxico em 

diferentes modelos, tanto in vivo quanto in vitro (COMPARSI et al., 2012; 

HEIMFARTH et al., 2011, 2012a, 2012b; MACIEL et al., 2000; MORETTO et al., 

2007; SCHIAR et al., 2007; STANGHERLIN; ROCHA; NOGUEIRA, 2009; 

STANGHERLIN et al., 2009; TAYLOR, 1996). As propriedades toxicológicas do 

(PhTe)2  foram testadas em alguns estudos, em que o composto provocou toxicidade 

e dano oxidativo em vários tecidos, como o cérebro, que apresentam aspecto 

enegrecido (Figura 11),  fígado, rins e pulmões (LAMPERT; GARRO; PENTSCHEW, 

1970; MEOTTI et al., 2003; NOGUEIRA et al., 2001; PINTON et al., 2011; 

STANGHERLIN et al., 2009), filamentos intermediários (PESSOA-PUREUR; 

HEIMFARTH; ROCHA, 2014), bem como distúrbios hematológicos em seres 

humanos (MACIEL et al., 2000; SCHIAR et al., 2009) e em ratos (BORGES et al., 

2007) (Figura 12). 

 

 
Figure 11 – O composto orgânico de Te, (PhTe)2, causa escurecimento do cérebro de camundongos. 
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Figure 12 – As propriedades toxicológicas do (PhTe)2 causma distúrbios em vários tecidos, como 

cérebro, células hematológicas, fígado, rim e pulmões.  

 

 

Esta toxicidade pode estar relacionada, principalmente, à capacidade do 

(PhTe)2 em perturbar a homeostase dos grupos tiol em proteínas redox (Figura 13), 

o que pode afetar uma série de enzimas importantes, uma vez que o mecanismo de 

oxidação de resíduos de cisteína é importante para o controle e regulação da 

atividade de enzimas em vários processos celulares (NOGUEIRA; ZENI; ROCHA, 

2004). Demonstrou-se que o átomo de telúrio é fundamental para a oxidação 

catalítica de tióis de baixo peso molecular e de grupos sulfidrilo em cérebro de rato e 

inibiu a atividade in vitro da Na+, K+-ATPase (QUINES et al., 2013). Na verdade, o 

(PhTe)2 é capaz de inibir enzimas contendo tiol tais como δ-ALA-D (BARBOSA et al., 

1998; MACIEL et al., 2000; MEOTTI et al., 2003; STANGHERLIN et al., 2009), Na+, 

K+-ATPase (BORGES; ROCHA; NOGUEIRA, 2005; STANGHERLIN; ROCHA; 

NOGUEIRA, 2009), lactato desidrogenase (LUGOKENSKI et al., 2011), entre outras. 
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Figure 13 – Oxidação de grupos tióis de proteínas pelo ditelureto de difenila  [(PhTe)2] (A)  ou por 

formas catiônicas de telúrio (Te
4+

 e Te
6+

) (B). A oxidação dos grupos tióis pode ser catalisada porque 

a forma reduzida de ditelureto (telurol) pode ser facilmente oxidada formando (PhTe)2 por oxigênio 

molecular (Pureur et al, 2014). 

 

 

Desta forma, o sistema nervoso parece ser um dos sistemas mais atingidos 

devido a lipofilicidade do (PhTe)2, inúmeras enzimas contendo tiol e a elevada 

sensibilidade deste órgão. Mas outros sistemas podem também ser comprometidos 

pelos efeitos deste composto de Te. 

No que diz respeito a ação do (PhTe)2 em animais, foram relatados vários 

efeitos sobre sua neurotoxicidade em roedores. Deste modo, (PhTe)2 pode causar 
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desmielinização. Esta neuropatia periférica e as suas consequências induzidas por 

compostos orgânicos de Te são devidos à inibição de uma enzima sulfidrílica 

importante na biossíntese do colesterol, presente principalmente em lípidos na 

bainha de mielina, a esqualeno monooxigenase. Esta enzima contém grupos 

sulfidrila vicinais que são oxidáveis bem como por telúrio elementar ou telúrio 

inorgânico e pelas formas orgânicas, dicloreto de dimetiltelúrio, cloreto de 

trimetiltelúrio e dimetiltelureto (GOODRUM, 1998; LADEN; PORTER, 2001; TOEWS 

et al., 1997). 

Este composto pode também afetar a atividade de enzimas importantes no 

sistema nervoso central, tais como Na+K+ ATPase que é inibida por (PhTe)2 de um 

modo dependente da concentração (MORETTO et al., 2007). A atividade 

Na+K+ATPase parece estar envolvida na toxicidade causada por (PhTe)2, 

comprometendo a tarefa de reconhecimento induzido. Esta enzima está envolvida 

no transporte ativo de íons Na+ e K+ no sistema nervoso central necessário para 

manter a excitabilidade neuronal (ERECINSKA; SILVER, 1994). Neste contexto, a 

inibição da atividade da Na+K+ATPase, pode estar envolvida na inibição da 

consolidação da memória no hipocampo (WYSE et al., 2004). Alguns estudos 

também têm relatado que a inibição de Na+K+ATPase, pode conduzir a déficits 

cognitivos em doenças degenerativas, tais como a doença de Alzheimer (HATTORI 

et al., 1998; LEHOTSKY et al., 1999). 

Além disso, (PhTe)2 demonstrou causar: vacuolização de corpos celulares do 

cérebro,  redução do  peso cerebral,  aumento dos níveis de glutamato na fenda 

sináptica (NOGUEIRA et al., 2001), aumento do influxo de cálcio em condições 

despolarizantes e hiperfosforilação da proteína do citoesqueleto no córtex do 

cérebro (FUNCHAL et al., 2006; MORETTO et al., 2005, 2007). A fosforilação dos 

filamentos intermediários pode alterar a arquitetura do citoesqueleto e levar à danos 

celulares (Figura 14) (PESSOA-PUREUR; HEIMFARTH; ROCHA, 2014). Há 

também mudanças relatadas na memória de ratos no modelo de "reconhecimento 

de novos objetos" (STANGHERLIN; ROCHA; NOGUEIRA, 2009).  
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Figure 14 – Representação esquemática de fosforilação de filamentos intermediários (Pureur et al, 

2014). 

 

 

Além disso, o Ca2+ intracelular parece ter um papel central na modulação da 

ação do (PhTe)2 no cérebro de ratos. Mudanças na concentração de Ca2+ 

citoplasmático livre, constituem uma das principais vias pelas quais as informações 

são transferidas por células animais, de sinais extracelulares para sítios 

intracelulares (CLAPHAM, 1995; PUTNEY  JR.; BIRD, 1993). A neurodegeneração 

causada por (PhTe)2 em ratos também foi relacionada com a inibição da Akt, 

caspase-3 ativada e diminuição da absorção de [3H] glutamato, enfatizando um 

papel crítico nos níveis de Ca2+ neste processo (LAMPERT; GARRO; PENTSCHEW, 

1970). 

Além disso, tal como discutido anterioemente, o (PhTe)2 modifica o sistema 

glutamatérgico, tanto in vitro quanto in vivo (NOGUEIRA et al., 2001). Com base 

nestes dados, a captação de glutamato por sinaptossomas de ratos foi 

significativamente reduzida após exposição ao (PhTe)2 (STANGHERLIN; 

NOGUEIRA, 2014; STANGHERLIN; ROCHA; NOGUEIRA, 2009). O glutamato é o 
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principal neurotransmissor excitatório no cérebro dos mamíferos (COLLINGRIDGE; 

LESTER, 1989) e conhecido por desempenhar um papel importante na plasticidade 

neural das conexões sinápticas (KACZMAREK; KOSSUT; SKANGIEL-KRAMSKA, 

1997), cognição, memória e aprendizagem (DAVIS; MURPHEY, 1994; LEDOUX, 

1994; MAREN, 1996), além da ansiedade (PITSIKAS, 2014). 

Resultados de Stangherlin e cols demonstraram que ratos tratados com 

(PhTe)2 durante o desenvolvimento pós-natal precoce eram menos ansiosos do que 

os ratos controle, sugerindo que esta droga induz efeitos ansiolíticos ou tendências 

desinibitórias (STANGHERLIN et al., 2006a). No entanto, os ratos tratados com 

(PhTe)2 parecem ser mais ansiosos do que os ratos controle, sugerindo que esta 

droga provavelmente pode induzir efeitos ansiogênicos (STANGHERLIN; 

NOGUEIRA, 2014). Curiosamente, estes resultados indicam que o possível efeito 

ansiogênico/ansiolítico  de (PhTe)2 depende da idade dos animais, uma vez que o 

funcionamento neuronal difere consideravelmente quando comparado o cérebro 

maduro de um imaturo (em desenvolvimento). 

O citoesqueleto cerebral também é uma importante estrutura celular que tem 

a sua organização e dinâmica alteradas por neurotoxinas, incluindo o (PhTe)2. Este 

composto modifica a funcionalidade do citoesqueleto cerebral causando efeitos 

neurotóxicos (HEIMFARTH et al., 2008). 

Além do sistema nervoso, outros órgãos podem também ser afetados pelo 

(PhTe)2. Há evidências de toxicidade hepática observada pelo aumento da atividade 

das enzimas alanina aminotransferase (ALT) e aspartato aminotransferase (AST) no 

soro, as mesmas tornam-se aumentadas quando há danos nos hepatócitos 

(MACIEL et al., 2000; MEOTTI et al., 2003). Sugere-se que a vulnerabilidade de 

lesão química no fígado seja relacionada com a sua proximidade anatômica com o 

fornecimento de sangue e trato digestivo, bem como a sua capacidade de 

biotransformar e concentrar xenobióticos (LUSTER et al., 2001). 

Além disso, observou-se um aumento nos níveis de creatinina no soro, após 

exposição de animais à 0,5 µmol/kg de (PhTe)2 (MEOTTI et al., 2003) indicando 

disfunção renal. 

Considerando-se que o odor semelhante ao de alho que emana da respiração 

é o sintoma clínico mais característico do sinal de exposição ao Te (COMPARSI et 

al., 2012; PINTON et al., 2011), além do mais, isso reforça a hipótese da 

participação dos pulmões no metabolismo de compostos orgânicos de Te. Este odor 
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é devido ao metabolismo de Te e a formação do composto orgânico telureto de 

dimetilo que é exalado (LARNER, 1995). Em outro estudo relacionado, o nosso 

grupo demonstrou que a exposição ao (PhTe)2, principalmente, nas doses de 0,6 e 

0,9 µmol/kg, causou estresse oxidativo em pulmões de ratos, demonstrado pelas 

alterações nos níveis de TBARS, espécies reativas e defesas antioxidantes 

(PINTON et al., 2011). 

Diante do caráter lipofílico do (PhTe)2, uma característica que facilita sua 

passagem através da barreira placentária e sua excreção pelo leite materno durante 

a gravidez e no período pós-natal. Desta forma, a associação das características 

desta molécula a elevada vulnerabilidade dos fetos durante o período inicial de 

desenvolvimento do cérebro, podem ser fatores decisivos para intoxicação com 

compostos de Te (STANGHERLIN et al., 2009). 

Na verdade, esta molécula orgânica que contém telúrio tem também potencial 

teratogênico em fetos de ratos, causando hidrocefalia, edema e alterações nas 

medidas corporais dos fetos, bem como efeitos tóxicos para a mãe. Além disso, eles 

causam elevadas taxas de mortalidade pré e pós-natal (STANGHERLIN et al., 

2005). A exposição a este composto também provoca estresse oxidativo no córtex 

cerebral, hipocampo e corpo estriado, através da inibição da atividade da enzima 

superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT) e δ-aminolevulinato desidratase (δ-

ALA-D) (STANGHERLIN et al., 2006). 

Em relação a atividade da δ-ALA-D, Barbosa e cols (1998) demonstraram que 

o (PhTe)2 foi capaz de inibir a atividade in vitro da enzima δ-ALA-D em 

homogeneizado de fígado de rato com uma IC50 de 10 µM, a qual tem no seu centro 

ativo, dois resíduos de cisteina que podem ser facilmente oxidados, in vitro e in vivo 

(BARBOSA et al., 1998; NOGUEIRA; ZENI; ROCHA, 2004). Esta inibição impede a 

continuação da cascata de  síntese do  grupo heme, importantes na hemoglobina, 

formação de citocromos e síntese da catalase e também leva a um acúmulo do 

substrato da enzima, ácido aminolevulínico, promovendo uma condição pró-oxidante 

(EMANUELLI et al., 2001). No modelo in vivo, Maciel e cols (2000) mostraram a 

inibição da δ-ALA-D no fígado, cérebro e rins de ratos, sob administração aguda a 

uma dose de 500 μmol/kg. 

Outra característica importante descrita para os compostos orgânicos de Te é 

citotoxicidade em astrócitos do hipocampo de ratos (ROY; HARDEJ, 2011) e é 

capaz de afetar a fosforilação e desfosforilação de proteínas em sistemas celulares, 
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alterando a estrutura e organização celular (MORETTO et al., 2005). Este composto 

também é capaz de induzir a ativação de caspases em uma concentração de 

apenas 1 µM (IWASE et al., 2004). 

Considerando a importância do mecanismo de toxicidade induzida por 

organoteluretos, nosso grupo de pesquisa analisou se leucócitos humanos expostos 

ao (PhTe)2 poderiam demonstrar efeitos citotóxicos e genotóxicos. Neste ponto de 

vista, foi demonstrado que o (PhTe)2 induz estes efeitos tóxicos, que foi expresso, 

respectivamente, por uma diminuição da viabilidade celular em teste de azul de 

Tripan e um aumento do índice de danos no ensaio cometa (CAERAN BUENO et al., 

2013). Após a exposição aguda in vivo o (PhTe)2 ocorreu genotoxicidade em 

camundongos (MEINERZ et al., 2014), o que corrobora com os resultados 

publicados por outras pesquisas experimentais com bactérias, leveduras e cultura de 

células de mamíferos (DEGRANDI et al., 2010). 

Degrandi e cols (2010) também demonstraram importante genotoxicidade, 

expressa por um aumento nos danos oxidativos do DNA e maior frequência de 

micronúcleos. Além disso, este composto também induziu aumento da hemólise in 

vitro em eritrócitos humanos (SANTOS et al., 2009). Em um estudo anterior Schiar e 

cols (2007) examinaram organocalcogênios potencialmente tóxicos para eritrócitos e 

demonstraram o efeito hemolítico de teluretos, tais como (PhTe)2, o que não se 

correlacionou positivamente com os níveis de Substâncias Reativas ao Ácido 

Tiobarbitúrico (TBARS) sugerindo que a Peroxidação Lipídica não está envolvida na 

hemólise provocada por compostos orgânicos de Te (SCHIAR et al., 2007). 

Além disso, os dados do nosso laboratório mostraram pela primeira vez que 

um ditelureto pode inativar duas selenoenzimas cerebrais, TrxR e GPx, em 

camundongos (COMPARSI et al., 2012, 2014). Estes estudos fornecem evidências 

de que os compostos orgânicos de Te, como o  (PhTe)2, provavelmente interagem 

com o grupo selenol/selenolato dessas importantes enzimas antioxidantes, 

causando sua inativação (Figura 15). Deste modo, estudos adicionais realizados 

pelo nosso grupo reforçam a hipótese de que a toxicidade de teluretos pode ser 

associada com a sua atividade pró-oxidante, em particular, a oxidação do tiol e 

grupos selenol de proteínas (COMPARSI et al., 2012; HASSAN; ROCHA, 2012; 

NOGUEIRA; ZENI; ROCHA, 2004). 
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Figure 15 – Oxidação hipotética de grupos tióis e selenol da Tiorredoxina redutase (TrxR) por dímeros 

inorgânicos (Te
4+

 and Te
6+

) e orgânicos (ditelureto de difenila [(PhTe)2] e ditelluroxide). Diferentes 

formas de telúrio podem ter como alvos os dois grupos tióis ou selenol-tiol vicinais em da enzima 

(Pureur et al, 2014). 

 

 

1.5 Defesas antioxidantes 

 

Ao longo de sua evolução os seres vivos desenvolveram mecanismos de 

tolerância que lhes permitiu adaptar-se a exposição aos ERs e RLs. As defesas 

contra esses agentes compreendem diversos mecanismos, entre eles, os de 

prevenção e reparo, em que estão incluidas as defesas antioxidantes enzimáticas e 

não enzimáticas (HALLIWELL; GUTTERIDGE, 2007; SIES, 1997). 

Fazem parte do sistema de defesa enzimático, a enzima superóxido 

dismutase (SOD), que possui ação na proteção contra o radical superóxido, através 

da formação de peróxido de hidrogênio (H2O2). As enzimas, glutationa peroxidase 

(GPx) e catalase (CAT), que são responsáveis por degradar o H2O2  (BAUD et al., 

2004; BEYER; IMLAY; FRIDOVICH, 1991; WOOD, 2006). 
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A CAT é capaz de decompor o H2O2 à água e oxigênio (O2) (FARBER; KYLE; 

COLEMAN, 1990). A GPx, por sua vez, desempenha um papel importante no 

metabolismo do H2O2 e de outros peróxidos, pois catalisa reações de doação de 

elétrons, no qual a glutationa reduzida (GSH) atua como um agente redutor, 

formando a glutationa oxidada (GSSG) (BRIGELIUS-FLOHÉ, 1999). A GPx atua de 

forma conjunta com à enzima glutationa redutase (GR), que catalisa a redução de 

GSSG. Essa reação de redução demanda NADPH como coenzima (WOOD, 2006).  

Na reação contra os peróxidos atuam também a tiorredoxina redutase (TrxR) 

(ARNÉR; HOLMGREN, 2000) e peroxirredoxina (Prx) (RHEE et al., 2003) (Figura 

18). 

 

Figura 16 - Esquema de detoxificação de ROS realizada pelas enzimas antioxidantes: Superóxido 

Dismutase (SOD); Catalase (CAT); Glutationa Peroxidade (GPx); Glutationa Redutase (GR); 

Peroxirredoxina (Prx). 
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1.5.1 Selenoenzimas 

 

As selenoproteínas apresentam papel fundamental na regulação da 

sinalização redox (HAWKES; ALKAN, 2010), e embora possuam atividade 

enzimática diferente, todas elas requerem cofatores redutores que fornecem elétrons 

para o seu ciclo redox. 

As famílias de selenoenzimas melhor caracterizadas e mais abundantes 

incluem: 

- Glutationa Peroxidases (GPXS), cataliza a redução de hidroperóxidos 

(ROOH e H2O2) as custas de equivalentes redutores de glutationa reduzida (GSH) 

(FLOHÉ; BRIGELIUS-FLOHÉ, 2006); 

- Thioredoxina Redutases (TXNRDs), são dependentes de NADPH e agem na 

regulação redox intracelular, reduzindo thioredoxina (ARNÉR, 2009a); 

- Iodotironinas deiodinases (DIOs), função importante no metabolismo dos 

hormônios tireoideanos (T4 e T3) (KÖHRLE, 2013).  

 

1.5.1.1 Glutationa Peroxidase  

 

A glutationa peroxidase foi a primeira selenoproteína identificada em 

mamíferos e sua atividade antioxidante se relaciona a presença de selênio (Se) em 

seu sítio ativo (FORSTROM; ZAKOWSKI; TAPPEL, 1978). O seu ciclo redox envolve 

a oxidação da selenocisteina presente em seu sítio ativo, onde o selenolato (Se-) é 

oxidado a ácido selênico (Se-OH) por peróxido de hidrogênio e hidroperóxidos 

orgânicos e o selenolato é regenerado as custas de  GSH  (EPP; LADENSTEIN; 

WENDEL, 1983).  

Das oito formas de GPx identificadas , apenas cinco apresentam 

selenocisteína em seu sítio ativo, que são: GPx1,  citosólica, GPX2, gastrointestinal, 

GPx3, encontrada no plasma, GPx4, atua sobre os lípidos oxidados, hidroperóxido 

fosfolípido, GPx6, localizada no epitélio olfatório e nos tecidos embrionários.  

Glutationa peroxidase-1 (GPx1): enzima citosólica expressa em níveis 

mais elevados nos eritrócitos, fígado, rins e pulmões (FLOHÉ, 1989). 

Glutationa peroxidase-2 (GPx2): enzima presente predominantemente nos 

tecidos gastrointestinais, com distribuição mais elevada nas criptas (CHU; 

DOROSHOW; ESWORTHY, 1993). 
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Glutationa peroxidase-3 (GPx3): é o segunda selenoproteína mais 

abundante no plasma e também pode ser encontrado no fígado, rins, coração, 

pulmões, tiróide,  trato gastrointestinal , e também na placenta e no sistema 

reprodutor masculino (SCHWAAB et al., 1998). Reage com vários substratos, 

incluindo H2O2, hidroperóxidos de ácidos graxos e hidroperóxidos de fosfolipídios  

(BRIGELIUS-FLOHE et al., 1994). 

Glutationa peroxidase-4 (GPx4): é distribuida em diferentes concentrações 

pelos tecidos do corpo humano, um importante papel é sugerido na proteção de 

biomembranas e do tecido cerebral  (PAPP; HOLMGREN; KHANNA, 2010). Pode 

reduzir diretamente hidroperóxidos de colesterol e hidroperóxidos de fosfolipídios, 

usando elétrons de tióis protéicos, como a glutationa (IMAI; NAKAGAWA, 2003). 

Glutationa peroxidase-6 (GPx6): é uma selenoproteína encontrado apenas 

em humanos e expressa no epitélio olfativo e nos tecidos embrionários (KRYUKOV 

et al., 2003), é considerada homóloga da GPx-3 e o seu papel continua 

desconhecido.  

 

1.5.1.2 Tioredoxina Redutase (TrxR) 

 

O sistema tiorredoxina, envolve tiorredoxina (Trx), tiorredoxina redutase 

(TrxR) e NADPH, e é considerado um importante sistema celular, pois esta envolvido 

em diferentes funções no organismo, como na síntese do DNA, na defesa contra o 

estresse oxidativo, apoptose e sinalização redox (HOLMGREN; LU, 2010). 

A diversidade de funções e características gerais do sistema tiorredoxina já 

foram revisadas anteriormente por Arne Holmgren e cols (HOLMGREN, 1985, 1989, 

1995) e comentários sobre a função fisiologia do sistema (ARNÉR; HOLMGREN, 

2000), interações com espécies reativas de oxigênio e compostos antioxidantes 

(NORDBERG; ARNÉR, 2001), papel no câncer (ARNÉR; HOLMGREN, 2006), na 

saúde e doença (GROMER; URIG; BECKER, 2004; LILLIG; HOLMGREN, 2007),  

sistemas redox em bactérias (VLAMIS-GARDIKAS, 2008), plantas (ROUHIER et al., 

2008) ou levedura (HERRERO et al., 2008) também podem ser encontrados na 

literatura.  

A atividade TrxRs em mamíferos se relaciona com muitos processos 

celulares, age tanto no controle redox do sítio ativo da  thioredoxina, quanto  

reduzindo diretamente substratos. O mecanismo proposto para redução dependente 
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de TrxR envolve a transferência de elétrons da NADPH para FAD através do sítio 

ativo N-terminal de uma subunidade de ligação cisteína-selenocisteína selenil sulfeto 

com o sítio ativo C-terminal da subunidade oposta e, finalmente, para o substrato Trx 

(ZHONG; HOLMGREN, 2000). 

Três selenoenzimas TrxR foram identificados em maníferos:  

- Tioredoxina redutase 1:  é um oxidoredutase predominantemente 

citosólica (ARNÉR, 2009b), envolvida na regulação redox celular (SÖDERBERG; 

SAHAF; ROSÉN, 2000), síntese de DNA (SPYROU; HOLMGREN, 1996), e é capaz 

de induzir a apoptose se o resíduo de Se da enzima for comprometido ou 

bloqueado, por um agente quimioterapêutico, por exemplo (ANESTÅL; ARNÉR, 

2003). 

- Tioredoxina redutase 2: localização mitocondrial com níveis mais 

elevados no tecido prostático, testicular, hepático, uterino e intestinal (na porção do 

intestino delgado) (MIRANDA-VIZUETE; DAMDIMOPOULOS; SPYROU, 2000). 

- Tioredoxina redutase da glutationa:  reduz glutationa, mas suas funções 

fisiológicas específicas ainda permanecem desconhecidas (SUN et al., 2001). 

O sítio ativo dissulfeto presente no forma oxidada da Trx precisa ser 

reduzido a um ditiol para que a Trx possa exercer suas funções. Esta redução é 

catalisada pela tioredoxina redutase (TrxR) que utiliza NADPH como agente redutor. 

As diferentes funções de Trx são, assim, inteiramente dependente da atividade de 

TrxR (LU; HOLMGREN, 2014). Trx fornece elétrons para ribonucleotideo redutase, 

que é uma enzima essencial para a síntese de DNA, pois catalisa a conversão de 

ribonucleotideo para desoxirribonucleotideo. Trx também pode reduzir a metionina 

sulfóxido redutase e tiorredoxina peroxidase (peroxiredoxina) e, assim, está 

envolvida na restauração redox de proteínas da metionina sulfóxido oxidada e 

sinalização redox via peróxido de hidrogênio (ARNÉR; HOLMGREN, 2000) 

(HOLMGREN, 1989. Além disso, o sistema de Trx participa em muitas vias de 

sinalização celular, controlando a atividade de fatores de transcrição que contêm 

cisteínas em seus sítios de ligação, tais como NF-ĸB, AP-1 e p53 (LILLIG; 

HOLMGREN, 2007). 

Diante disso, a TrxR é considerada essencial para a sobrevivência da célula, 

e por isso é um alvo importante de muitos drogas farmacêuticas, tais como agentes 

anti-cancerígenos e anti-reumáticos (RALSTON; RAYMOND, 2010).  
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1.5.1.3 Outras selenoenzimas 

 

Iodotironina deiodinases: envolvida na regulação de funções metabólicas, 

como o crescimento, desenvolvimento, termogênese e taxa metabólica basal e 

classificada em três tipos (KÖHRLE, 2000). A primeira identificada foi a Desiodase 

do tipo I (DIO 1) (BEHNE et al., 1990) que é uma proteína encontrada principalmente 

no fígado, rins, tiróide e tecido gorduroso marrom e desempenha função importante 

no metabolismo dos hormônios tireoideanos, convertendo T4 inativo em uma forma 

ativa, 3,3-5'triiodothyronine (T3), catalisando a remoção de um iodo da molécula de 

T4 (BEHNE et al., 1990; KOENIG, 2005; KÖHRLE, 1999). A Desiodase do tipo II 

(DIO 2) é abundante no sistema nervoso central sistema, tiróide e músculos 

esqueléticos, possui função reguladora importante no cérebro e sistema nervoso 

central e  também ativam hormônios da tiróide. Ambas, DIO1 e DIO2, podem 

converter T3 reversa em 3,3 'diidothyronine (KUIPER et al., 2005). Deiodinase III 

(DIO 3) está localizada na placenta, útero, feto e sistema nervoso central 

(SALVATORE et al., 1995), participa na desativação dos hormônios tireoidianos (T3 

converte hormônio da tireóide para inativo rT3 catalisando a remoção do iodo T3). 

Além disso, esta enzima pode também converter T4 em T3 reversa e também T3 em 

3,3'-diidothyronine (KUIPER et al., 2005). 

Selenofosfao sintetase 2 (SPS2) é uma enzima envolvida na biosíntese de 

selenoproteínas (REEVES; HOFFMANN, 2009), catalisa a ativação de seleneto 

através da transferência de adenosina 5'-trifosfato (ATP) para gerar selenofosfato, o 

doador essential de Se para a formação de selenocisteína (Sec) e sintetiza o SePO4 

2- precursor necessário na síntese de novas selenoproteínas (ROMAN; JITARU; 

BARBANTE, 2014). 

Redutase R-sulfóxido de metionina (MsrB1, também conhecido como 

SelR ou SelX) é uma selenoproteína que contém selenocisteína no lugar do resíduo 

de cisteína normalmente presentes em outros MsrBs. MsrB1 está presente no citosol 

e núcleo das células e apresenta grande atividade catalítica devido à presença de 

selenocisteína em seu sítio ativo (LEE et al., 2009). Sua expressão é estimulada por 

estresse oxidativo, e  também possui ação no controle do envelhecimento e 

distúrbios neurológicos (RALSTON; RAYMOND, 2010). 
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1.5.1.4 Inibição das selenoenzimas glutationa peroxidase e tiorredoxina redutase 

pelo telúrio 

 

Pouco se sabe sobre as interações químicas entre o Te e moléculas contendo 

selênio no organismo. De acordo com Gaberg e cols (1999), o telúrio interage com 

selenoproteínas, particularmente com a GPx, e é responsável pela inibição da 

capacidade desta enzima em reduzir peróxido de hidrogênio. Este mecanismo tem 

sido fortemente associado as propriedades tóxicas do telúrio em sistemas biológicos 

(GARBERG et al., 1999).  

Neste sentido, o organocalcogênio, 3-butyl-1-phenyl-2-(fenilteluro)oct-en-1-

one, foi capaz de reduzir a atividade da GPx in vitro em soro humano (CARVALHO 

et al., 2009) e in vivo em córtex de rato nas concentrações de 1, 10 e 30 µM (PENZ 

et al., 2009) indicando que este composto é potencialmente tóxico. 

Em acordo com os estudos citados anteriormente (COMPARSI et al., 2012, 

2014), demonstraram em estudo in vivo que o ditelureto de difenila tem capacidade 

de inibir as selenoenzimas, TrxR e GPx, em cérebro de camundongos. (KAUR et al., 

2003), relatam que o tellurite de sódio também reduziu a atividade da GPx  em 

cérebro, cerebelo e tronco encefálico de ratos. Em outro estudo realizado por 

(MEINERZ et al., 2013), o composto de orgânico telúrio (S)-dimetil 2-(3-

(phenyltellanyl) propanamida) succinato, também causou toxicidade e diminuiu a 

atividade de TrxR cerebral em camundongos. Por outro lado, estudos experimentais 

tem demonstrado que a inibição de selenoenzimas, como a Tioredoxina redutase, 

são mecanismos atraentes para o desenvolvimento de drogas anti-tumorais 

(ENGMAN et al., 1997). 

Neste sentido, Engman e cols já demonstraram a capacidade de compostos 

orgânicos de telúrio em inibir o crescimento de células tumorais mamárias (MCF-7), 

e de adenocarcinoma colorretal (HT-29) (ENGMAN et al., 1997, 2000, 2003, 2006; 

MCNAUGHTON et al., 2004), além disso, a inibição da TrxR/Trx e do crescimento 

das células tumorais foi obtido em concentrações na faixa de micromolar (ENGMAN 

et al., 2003; MCNAUGHTON et al., 2004). 

Também, (LIN et al., 2013) descrevem que o composto, 6- (4-N, N-

dimethylaminophenyltelluro) -6-desoxi-β-ciclodextrina (DTCD), um telureto orgânico 

derivado de ciclodextrina, tem sido caracterizado como um excelente inibidor da 

TrxR, e capaz de sensibilizar células tumorais ovárianas resistentes a apoptose.  
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Com isso os resultados encontrados por Engman e cols e Lin e cols sugerem que o 

sistema de inibição da TrxR pode desempenhar um papel crucial na apoptose de 

células tumorais e estes autores discutem a possibilidade de que estes compostos 

possam ser estratégias promissora no tratamento de tumores. 

 

1.5.2 Defesas não-enzimáticas 

 

Os antioxidantes não-enzimáticas são representados pelo ácido ascórbico 

(vitamina C), α-tocoferol (vitamina E), glutationa (GSH), carotenóides, flavonóides, e 

outros antioxidantes. Entre os antioxidantes não enzimáticos podemos destacar 

alguns, como por exemplo, a glutationa (GSH) que é um triptídeo de ácido α-

glutamínico, cisteína e glicina. A forma oxidada da glutationa GSSG é, dissulfureto 

de glutationa. A glutationa é altamente abundante no citosol (1-11 mM), núcleo (3-15 

mM), e mitocôndrias (5-11 mM) e é o principal antioxidante solúvel encontrado 

nestes compartimentos celulares (NOCTOR et al., 2011; VALKO et al., 2007). 

No núcleo, a GSH é responsável por manter o estado redox de proteínas 

sulfidrílicas que estão envolvidas na expressão e reparo do DNA. A glutationa (GSH) 

desempenha um papel importante em uma grande variedade de processos 

celulares, incluindo a diferenciação celular, proliferação e apoptose (CACCIATORE 

et al., 2010; VALKO et al., 2007) 

Além disso, os níveis de glutationa oxidada (GSSG) acumulados no interior 

das células, que podem ser estimados através da proporção de GSH/GSSG, 

refletem o estresse oxidativo de um organismo (FRANCO; CIDLOWSKI, 2012; 

JONES et al., 2000; NOGUEIRA; ZENI; ROCHA, 2004). Alterações nas 

concentrações de GSH apresentam implicações em diversas etiologias e/ou 

progressão de um número de doenças humanas, incluindo câncer, doenças do 

envelhecimento, fibrose cística, e doenças cardiovasculares, inflamatórias, 

imunológicas, metabólicas e doenças neurodegenerativas (BALLATORI et al., 2009; 

FRANCO et al., 2007; LU, 2009, 2013). 

As principais funções de proteção de glutationa envolvem os seguintes fatores 

(MASELLA et al., 2005; MEYER, 2008; PASTORE et al., 2003):  

- age como um co-factor de vários enzimas desintoxicantes contra estresse 

oxidativo, por exemplo, glutationa peroxidase (GPx), glutathiona transferase e 

outras;  
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- participa como aminoácido de transporte através da membrana plasmática; 

- capacidade em eliminar radical hidroxila e oxigênio singleto diretamente, 

remoção de peróxido de hidrogênio e peróxidos lipídicos pela ação catalítica da 

glutationa peroxidase; 

- regenera os antioxidantes, vitaminas C e E, de volta a sua forma ativa. 

Podemos dizer então, que manter concentrações elevadas de GSH pode 

assegurar maior proteção contra o dano oxidativo, através de uma via não 

enzimática (HALLIWELL, 2006; HALLIWELL et al., 1995). Visto que os antioxidantes 

possuem importante função na prevenção e neutralização do dano oxidativo, o uso 

destas substâncias na prevenção ou tratamento de doenças e intoxicações em que o 

estresse oxidativo esteja envolvido parace ser uma alternativa viável na tentativa de 

minimizar ou reverter os danos. Neste contexto, uma das substâncias que apresenta 

tais propriedades é a N-acetilcisteína.  

 

1.5.2.1 N-acetilcisteína 

 

A N-acetilcisteína (também conhecida como N-acetil cisteína, N-acetil-L-

cisteína ou NAC) é um precursor acetilado do aminoácido L-cisteína que ocorre 

naturalmente (GILLISSEN; NOWAK, 1998). A N-acetilcisteína apresentou grande 

aplicação na prática clínica por muitas décadas, é útil como um agente mucolítico 

para o tratamento de bronquite crônica e outras doenças pulmonares que 

apresentam produção excessiva de muco (HOLDINESS, 1991).  

É também utilizada na terapia de diversas outras desordens, como um 

antídoto na intoxicação por paracetamol (acetaminofeno), cardiotoxicidade 

induzida por doxorrubicina, isquemia-reperfusão cardíaca, toxicidade induzida 

pela quimioterapia, HIV/AIDS, na toxicidade por metais pesados, distúrbios 

psiquiátricos, entre outros (BERK et al., 2013; DEAN; GIORLANDO; BERK, 2011; 

FLANAGAN; MEREDITH, 1991; FLORA, 2011; HOLDINESS, 1991; LARSON, 

2007; NAKAMURA; MASUTANI; YODOI, 2002; NG et al., 2008; ROEDERER et 

al., 1993; SAMUNI et al., 2013). 

Disponível farmacológicamente pelas vias intravenosa, oral e inalatória, 

apresenta toxicidade relativamente baixa e efeitos adversos leves, como náuses, 

vômito, prurido e taquicardia. A meia-vida de NAC após uma única administração 

intravenosa é de 5,6 h, quando 30% da droga é eliminada por excreção renal 
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(ATKURI et al., 2007; HOLDINESS, 1991).  

 A baixa biodisponibilidade de NAC (HOLDINESS, 1991) pode ser 

relacionada a dois fatores principais, a N-desacetilação na mucosa intestinal e ao 

metabolismo hepático (SAMUNI et al., 2013). O plasma é um meio bastante pró-

oxidante e, portanto, reações redox de troca entre NAC, cistina e cisteína 

resultam na produção de cisteína (WHILLIER et al., 2009). A cisteína, por sua 

vez, pode atravessar a membrana das células epiteliais e sustentar a síntese de 

glutationa (GSH), que é o tiol de baixo peso molecular mais abundante no 

organismo e um importante antioxidante envolvido em inúmeros processos 

fisiológicos (AOYAMA; NAKAKI, 2013; ESTRELA; ORTEGA; OBRADOR, 2006; 

FRANCO et al., 2007; WU et al., 2004). 

Além de ser um composto doador de cisteína e que atua como um 

precursor na síntese de GSH celular, a NAC, também apresenta atividade 

quelante com metais pesados (KELLY, 1998), capacidade de reduzir ligações 

dissulfureto em proteínas (SAMUNI et al., 2013) e limpar radicais livres 

(MUNIROH et al., 2015), estas características permitem sua utilização como 

agente antioxidante em condições de estresse oxidativo (LI et al., 2015; 

RODRIGUES et al., 2015). 

A NAC tem o potencial de interagir diretamente com oxidantes, tais como 

H2O2 e óxido nítrico (ARUOMA et al., 1989; GILLISSEN et al., 1997; XUE et al., 

2011) (ARUOMA et al., 1989; GILISSEN et al., 1997). Na reação com H2O2, por 

exemplo, duas moléculas de NAC são oxidadas formando uma ligação dissulfeto 

(Figura 19). 

 

 

2(R ─ SH) + H2O2 → R ─ S ─ S ─ R + 2H2O 

 
Figura 17 - Reação entre a NAC e o H2O2, nesta reação o grupamento SH de duas moléculas de 

NAC são oxidadas para formar uma ligação dissulfureto (R = resíduo).  

 

Embora, a utilização da NAC como agente antioxidante seja tradional e com 

efeitos benéficos comprovados em diversas condições clínicas e modelos 

experimentais, esta terapia apresenta algumas limitações e por isso requer certos 
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cuidados. Neste sentido, alguns estudos já demonstraram que a NAC aumenta a 

geração de radical hidroxila (SPRONG et al., 1998), pode causar oxidação de 

proteína (OZGUR et al., 2015) e dano hepático após administração de etanol (WANG 

et al., 2006). Além disso, a co-administração de moléculas tiólicas de baixo peso 

molecular (Cys, homocisteína e NAC) com o mercúrio aumentaram a concentração 

do metal no tecido renal, sugerindo que o complexo tiol-mercúrio seria mais facilmente 

transportado pelos túbulos renais do que o metal somente (ZALUPS, 1998).  

As vias de ação da NAC descritas até o momento, explicam apenas 

parcialmente os efeitos biológicos divergentes atribuidos a esta molécula, mais 

estudos são necessários para determinar claramente sua capacidade em interagir 

nos sistemas biológicos. 
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OBJETIVOS 

Objetivo geral 

Este trabalho visa avaliar a toxicidade da exposição in vivo ao (PhTe)2 a partir 

de biomarcadores de estresse oxidativo e parâmetros comportamentais em 

camundongos adultos e o possível efeito protetor da N-acetilcisteína (NAC). 

 

Objetivos específicos 

 

(1) Determinar os efeitos do (PhTe)2 sobre a atividade das selenoenzimas, GPx e 

Trx R, como marcadores de estresse oxidativo; 

 

(2) Estudar a toxicidade induzida pelo (PhTe)2 e o possível efeito protetor da N-

acetilcisteína (NAC) sobre a atividade das enzimas antioxidantes, catalase e 

glutationa redutase; 

 

(3) Investigar a toxicidade induzida pelo (PhTe)2 e o possível efeito protetor da N-

acetilcisteína (NAC) sobre os parâmetros comportamentais locomotores, de 

coordenação e de sustentação em camundongos adultos. 

 

(4) Revisar através da literatura a ocorrência, biotransformação no ambiente, 

principais aplicações e tipos de interações biológicas do telúrio; 
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2. ARTIGO CIENTÍFICO 

 

Os resultados que fazem parte desta tese estão apresentados sob a forma de 

artigo científico. Os itens Materiais e Métodos, Resultados, Discussão dos 

Resultados e Referências Bibliográficas, encontram-se no próprio artigo.  

O ARTIGO está disposto na forma em que foi publicado na Revista 

Toxicology Mechanisms and Methods. 
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2.1 Artigo  

 

 

N-ACETILCISTEÍNA NÃO PROTEGE DOS EFEITOS TOXICOLÓGICOS 

COMPORTAMENTAIS E BIOQUÍMICOS APÓS EXPOSIÇÃO AGUDA AO 

DITELURETO DE DIFENILA 

 

 

 

 

 

 

N-acetylcysteine does not protect behavioral and biochemical toxicological effect 

after acute exposure of diphenyl ditelluride 
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3. DISCUSSÃO 

 

Considerando o interesse pelo uso terapêutico de compostos de orgânicos de 

Te e a crescente exposição de humanos a estes compostos devido ao seu papel 

como importante intermediário na síntese orgânica, o qual pode provocar risco 

ocupacional e ambiental a saúde humana (ZENI et al., 2006), no presente estudo 

investigamos os potenciais efeitos toxicológicos da exposição in vivo ao (PhTe)2 e se 

a co-administração com NAC reverteria os efeitos tóxicos do composto em 

camundongos. 

Grande parte dos compostos de Te apresentam toxicidade por consumir 

grupos tióis celulares (BLAIS; ONISCHUK; DEMEIO, 1972; DEUTICKE; 

LUTKEMEIER; POSER, 1992) e a NAC pode ser utilizada como antioxidante em 

condições de estresse oxidativo (MOLDÉUS; COTGREAVE; BERGGREN, 1986) 

pela capacidade em doar tiol e/ou estimular a síntese de glutationa (MOLDÉUS; 

COTGREAVE; BERGGREN, 1986). Baseando-se nestes fatos, nossa hipótese 

inicial fundamentou-se na possibilidade de que o tratamento com NAC reverteria os 

efeitos tóxicos do (PhTe)2. No entanto, nossos resultados demonstraram que o 

tratamento com NAC não apresentou qualquer efeito significativo diante da 

toxicidade do composto.  

As avaliações toxicológicas para compostos orgânicos de telúrio tem sido  

baseadas na toxicidade relativa usando animais de experimentação, tais como, ratos 

(MORGAN et al., 1995; NOGUEIRA et al., 2001), camundongos (MACIEL et al., 

2000; ROMAN et al., 2007a), avaliação do efeito da dose em tecidos biológicos 

(BARBOSA et al., 1998) ou inibição do crescimento celular em cultura (SAILER et 

al., 2003).  

Nosso grupo de estudos tem obtido evidências de que o (PhTe)2 é 

neurotóxico em camundongos (MORETTO et al., 2003; PINTON et al., 2010; 

ROMAN et al., 2007b) e teratogênico em fetos de ratos (STANGHERLIN et al., 

2005). Entretanto, as alterações bioquímicas, os sinais clínicos da exposição e 

mecanismos de toxicidade deste composto não estão bem claros. Apesar do 

aparente envolvimento no desequilíbrio do sistema redox na toxicidade do (PhTe)2 e 

da capacidade que compostos de telúrio possuem em interagir com grupos tiólicos, 
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relatos da interação do (PhTe)2 com o sistema Tiorredoxina e a atividade da 

glutationa redutase são limitados. 

Neste estudo, o tratamento com (PhTe)2 por sete dias, causou 

neurotoxicidade em camundongos, como determinado a partir das alterações nos 

parâmetros cerebrais e comportamentais. Ainda, o (PhTe)2 promoveu significativa 

redução do ganho de peso corporal, o que já havia sido anteriormente 

correlacionado com sua toxicidade (MACIEL et al., 2000). A paralisia parcial dos 

membros e tremores poderia estar relacionada com dano neuronal (PINTON  et al., 

2010),  já que estes sinais foram acompanhados por alterações comportamentais 

nos animais exposto ao (PhTe)2. 

A coordenação motora foi avaliada através do teste de cilindro giratório, que 

revelou alterações motoras graves nos animais tratados com (PhTe)2 independente 

da dose administrada. O comprometimento da atividade locomotora e de 

coordenação motora após a exposição ao (PhTe)2, indicam toxicidade 

neurocomportamental em camundongos. Estes resultados corroboram com dados 

da literatura que evidenciam que compostos de Te exercem efeitos tóxicos sobre o 

sistema nervoso central (NOGUEIRA et al., 2002; PINTON et al., 2010). 

Com relação ao desempenho comportamental no teste de sustentação na 

barra, pôde-se observar que o (PhTe)2 desencadeou efeitos prejudiciais sobre a 

performance comportamental destes animais. Estudos anteriores demonstram que a 

exposição a compostos de Te pode levar a deficiência motora em camundongos, 

principalmente devido ao processo de desmielinização (RAWLINS; SMITH, 1971; 

SAID; DUCKETT; SAURON, 1981). Estes efeitos nocivos foram verificados por uma 

consistente disfunção sensório-motora durante a execução das tarefas nos testes de 

campo aberto, cilindro giratório e sustentação na barra. 

Um mecanismo proposto para a toxicidade de compostos de Te, está 

relacionado a geração de radicais livres como produto de sua interação com tióis 

(TANTALEÁN et al., 2003; TURNER et al., 2001) e, assim, testou-se se os efeitos 

antioxidantes da NAC teriam ação sobre o dano causado pelo (PhTe)2. NAC inibição 

a toxicidade mediada por telúrio em células de hepatocarcinoma, sugerindo um 

papel importante do estresse oxidativo nos mecanismos de morte celular promovida 

por este composto (SANDOVAL et al., 2010). Entretanto, NAC reage de forma 

relativamente lenta com superóxido, peróxido de hidrogênio e peroxinitrito, e 
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esta característica torna dúvida a importância dessas reações sob condições 

fisiológicas (SAMUNI et al., 2013). De fato, os resultados deste estudo 

demonstram que a NAC não alterou significativamente o desempenho 

comportamental, biomarcadores de estresse oxidative e atividade de enzimas 

antioxidantes. 

Além disso, a penetração da substância no cérebro é de extrema 

importância para obtenção dos efeitos farmacológicos ou toxicológicos. Nesse 

sentido, a disponibilidade de NAC para o tecido cerebral poderia estar 

reduzida, devido a sua capacidade limitada em ultrapassar a barreira 

hematoencefálica. Outro fator importante, é a via de administração e o modelo 

experimental utilizado, evidências na literatura indicam diferentes efeitos de 

compostos utilizando diferentes vias de administração e modelos 

experimentais (PRIGOL et al., 2012). 

Enzimas antioxidantes são consideradas a defesa primária que previne as 

macromoléculas biológicas do dano oxidativo. O cérebro possui maior atividade da 

enzima GPx do que outros órgãos (BENZI; MORETTI, 1995). Este fato, associado à 

menor atividade da catalase indica que o cérebro seja um órgão bastante vulnerável 

ao H2O2. O (PhTe)2 causou redução da atividade antioxidante da enzima TrxR, 

sugerindo um possível envolvimento do estresse oxidativo na lesão cerebral 

causada pelo composto. Estes achados corroboram com estudos prévios, que 

indicaram que o (PhTe)2 é um composto neurotóxico em ratos e camundongos 

(MORETTO et al., 2003; NOGUEIRA et al., 2001, 2002).  

O sistema da Tiorredoxina é composto pela enzima TrxR, Trx e NADPH. Este 

sistema desempenha importantes funções na regulação do metabolismo redox e de 

inúmeros processos celulares, tais como a síntese de DNA, proliferação celular e 

processos apoptóticos. E esta largamente distribuído em diferente tecidos e órgãos 

em mamíferos (ROZELL et al., 1985), apresenta funcionamento crítico para resposta 

celular ao estresse, reparo de proteínas e proteção contra o dano oxidativo (ARNÉR; 

HOLMGREN, 2000; LILLIG; HOLMGREN, 2007).  

Além disso, estudos realizados por (CARVALHO et al., 2008 e DU et al., 

2009) indicam que a inibição da TrxR pode levar a efeitos deletérios nas células, 

levando a citotoxicidade e morte celular. De importância particular, a TrxR possui em 
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suas subunidades grupos tiólicos e um grupo selenol/selenolato, o que a torna alvo 

em potencial a agentes que possuem a capacidade de oxidar tióis ou selenóis.  

De fato, compostos de Te podem inibir a TrxR e promover citotoxicidade in 

vitro,  provavelmente devido a elevada afinidade dos compostos de Te aos 

grupamentos tiólicos e selenol encontrados na TrxR (ENGMAN et al., 2000, 2003). 

Assim a inibição da trxR pelo (PhTe)2 pode favorecer a susceptibilidade do cérebro 

ao estresse oxidativo, o que pode, pelo menos em parte, ser considerado um 

potencial mecanismo de neurotoxicidade deste composto, já que este sistema 

antioxidante tem demonstrado papel essencial na detoxificação de peróxidos no 

cérebro (KUDIN et al., 2012). 

Em resumo, este estudo demonstrou que o (PhTe)2 causa significativas 

alterações comportamentais, associado a inibição de enzimas antioxidantes, como a 

GPx e TrxR. Diante disso, estabelecemos maior sensibilidade do tecido cerebral 

frente aos danos causados pelo (PhTe)2. Nossos resultados, apontam um possível 

mecanismo molecular envolvido na toxicidade causada pelo (PhTe)2 em 

camundongos adultos. Os efeitos protetores da NAC e outras moléculas contendo 

tiol devem ser melhor investigados para determinar se podem ser eficazes diante 

dos efeitos tóxicos do (PhTe)2. 
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4. CONCLUSÕES 

 

De acordo com os resultados apresentados nesta tese podemos sugerir que 

a co-administração com NAC, através da via intraperitoneal e na concentração de 

100 mg/kg, não protege contra os efeitos toxicológicos comportamentais e 

bioquímicos do ditelureto de difenila em encéfalo de ratos adultos. 

O (PhTe)2 inibiu importante selenoenzimas, tioredoxina redutase e glutationa 

peroxidase, entretanto a NAC não foi capaz de modificar esta inibição. Além disso, 

as tarefas comportamentais avaliadas através dos testes de atividade locomotora, 

coordenação e sustentação indicaram que o (PhTe)2 foi capaz de promover 

alterações no perfil comportamental, evidenciado pelo menor desempenho dos 

animais nos testes. 

A co-administração com NAC na tentativa de minimizar os efeitos 

toxicológicos in vivo do (PhTe)2 devem ser testados utilizando outra via de 

administração e além disso, outros tióis de baixo peso molecular devem ser 

investigados para determinar se eles podem ser eficientes contra a toxicidade do 

ditelureto de difenila. 
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