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Alcaloide hidrossolúvel de baixo peso molecular – difusão passiva (Chong et al 2002)

Excreção rápida até 12 h (Norris et al 2001)



Seawright et al (1999)

Cultura de C. raciborskii. Exposição oral



Seawright et al (1999)



controle tratado
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The black arrows indicate vacuoles, and the blue arrows indicate tubular lumen obstructions (HE)

Moraes e Magalhães (2018)Coloração PAS. Setas = aumento do espaço intersticial 



Moraes e Magalhães (2018)

controle tratado

Coloração PS. Setas = deposição de colágeno (edema, fibrose)

Possível processo inflamatório.

Taxa de filtração glomerular OK

Expressão de nefrina – Marcador de integridade glomerular OK

Proteinúria de baixo PM.

Aumento da excreção de LDH (lactate desidrogenase) e de GGT (gamma-glutamil

transferase). Marcadores de integridade tubular

Provavelmente houve dano tubular



Co-ocorrência de outros compostos podem influenciar a toxicidade (compostos bioativos)

DL50 CYN pura i.p. em camundongos = 2,1 mg/Kg após 24 h e 

0,2 mg/Kg após 5 a 6 dias (Ohtani et al 1992)

DL50 extratos i.p em camundongos = 0,18 mg /Kg após 7 dias; 

oral  = 4,4 a 6,9 mg /Kg após 2-6 dias (Seawright et al 1999) 



CYN induz irreversivelmente inibição de 

síntese proteica



Toxicidade

Inibição irreversível

Froscio et al (2003)

Inibidor reversível

Inibidor irreversível



a presença de um inibidor de CYP450 reduz a toxicidade da CYN mas não impede a 

inibição de síntese proteica, sugerindo a presença de outros metabólitos tóxicos, mas 

sempre dependente da concentração de CYN (Froscio et al 2003).



 em células endoteliais - 0,3 µg CYN/mL (24 h de exposição) (Gutierrez-Prena et al 2012)

 em células CaCo2 - 1,25 µg CYN/mL (24 h de exposição) (Gutierrez-Prena et al 2012)

 em HepG2 – dose dependente (30 min) (Straser et al 2013)

 Em neutrófilos e linfócitos – (Podniedzialek et al 2014 e 2015)



 em células endoteliais - 1,5 µg CYN/mL em 48 h de 

exposição (Gutierrez-Prena et al 2012)

 Em linfócitos – 0,01 a 1 µg CYN/mL em 1 h de 

exposição Podniedzialek et al 2014 e 2015)

 Em células CHO-K1 (ovário de hamster): 

- 0,66  e 1 µg CYN/mL em 24 h de exposição (Fessard e 

Brenard (2003); 

- não significativa a 1 µg CYN/mL em 21 h de 

exposição (Lankoff et al 2007) 

- 2,5  e 5 µg CYN/mL em 18 h de exposição (Gacsi et al 

(2009)



Burati et al (2017)



Possível efeito imunotóxico com decréscimo na taxa de proliferação de 

linfócitos pela adição de 1 µg CYN/mL, levando à menor habilidade de 

combate a microrganismos patogênicos (Podniedzialek et al 2014)



Exposição oral de 21 dias a CYN purificada (0,6 mg/kg de peso corporal/dia)

Numarski light micrographs (A – D) and scanning electron micrographs (E and F) of red 

blood cells from mice exposed to cylindrospermopsin and from a control group (D and 

F). RBC were examined after one week (A), two weeks (B), and three weeks (C) of 

exposure ad libidum to cylindrospermopsin. Note the acanthocyte-like cells developed in 

the cylindrospermopsin exposed mice (marked with an arrow).

Cholesterol content in red blood cell (RBC), plasma and liver of mice 

expose to cylindrospermopsin (0.6 mg/l) in drinking water for three weeks 

(gray bar) and in control group (black bar).

teor de colesterol aumentado na membrana 

das hemácias

morfologia anormal das  

hemácias

Reisner et al.2004



 Dano DNA (ensaio cometa) – cólon 100 e 200 μg/kg 

- medula óssea 1 e 2 mg/Kg

- cólon 4 mg/Kg

Bazin et al 2012



Rogers et al. (2007) i.p. CYN purificada em camundongas grávidas

Doses: 8 – 128 μg/kg bw (GD 8 – 12)

Letal ≥ 32 μg/kg bw

 reduzido tamanho de ninhada

 Reduzido peso fetal

 Anomalias

Dose: 50 μg/kg bw

GD 13 – 17  

 peso reduzido

 Nascimento antecipado

 Mortes

GD 8 – 12 

 mais afetados
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Two representative estrous-cycle cycling patterns from 25 days pre treatment and pos

treatment both control and 64 μg/kg treated groups. Caires et al (em prep.)



Humpage e Falconer 2003

Trabalho gerou a recomendação do VMP na água tratada de 1µg/L



http://www.cencoos.org/learn/blooms/habs/impacts



Valerio et al (2010)



Alonso et al (2016)

Mais potente

NeoSTX Nav 1.2 

IC50 = 0,39 nM

GTX1-4 Nav 1.6

IC50 = 0,76 nM

Diferenças

IC50 GTX5

Nav 1.6 = 9,41 nM

Nav 1.2 = 69,8 nM

IC50 dcSTX

Nav 1.6 = 1,13 nM

Nav 1.2 = 4,09 nM



 10 µM STX bloqueia completamente os canais de Na enquanto que  a 

mesma concentração inibe em 39 % os canais de Ca em células de 

miócitos ventriculares de forma dose-dependente.

Su et al (2004)



 STX foi descrita como modificadora do canal hERG K 

 Na presença de STX os canais se abrem mais devagar durante as grandes

despolarizações e se fecham mais rápido na repolarização, sugerindo que a STX não

bloqueia e sim modifica os canais.

Wang et al (2003)



 Doses repetidas: sem grandes efeitos (Zepeda et al 2014) 

 Genotoxicidade: ligado ao estresse oxidativo, em células neuronais de Hoplias

malabaricus (Silva et al 2014)

 Teratogenicidade: larvas de anfíbios com doses ≥ 10 µg/L STX (IPCS 1984).

 As interconversões tem papel relevante

 Moluscos, vetores de intoxicação humana, podem metabolizar e modificar, por 

sulfatação, as PSTs,  potencializando-as (Sulivan et al 1983)

Wiese et al (2010)
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Lawton et al (1999)



Bandala et al (2004)



Miau et al (2010)



Hoeger et al (2002)





Li et al (2017)



Ho et al (2012)





Yang et al (2014)



Zhang et al 2015
Yang et al (2014)



Yang et al (2014)

Jing et al (2014)

5 dias depois

Ho et al (2007)
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