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RESUMO 

 

O selênio foi descoberto em 1817 e no início foi considerado um elemento tóxico pela 

comunidade científica. Somente a partir de 1950 teve a sua essencialidade comprovada 

para saúde dos mamíferos, e desde então seu potencial antioxidante tem sido explorado. O 

selênio tem funções importantes no equilíbrio do sistema redox, no funcionamento do 

sistema imunológico, apresenta funções anticarcinogênicas, atua na prevenção de doenças 

como Parkinson e Alzheimer, dentre outras. As formas mais utilizadas de selênio são a 

selenometionina e o selênio inorgânico, como selenito e selenato. No entanto, as 

nanopartículas de selênio (NP-Se) têm ganhado a atenção, pois apresentam menor 

toxicidade e maior biodisponibilidade em relação aos outros compostos contendo selênio. 

As maneiras de sintetizar nanopartículas variam muito e representam um desafio porque as 

características físicas alteram de acordo com o método escolhido. A via de síntese por 

irradiação gama é uma forma eficaz de se alcançar o selênio nanoparticulado. Diante disso, 

neste trabalho foi realizada a síntese de nanopartículas por via radiolítica – tendo o selenito 

de sódio como precursor –, e o nanomaterial sintetizado foi testado quanto ao seu potencial 

citotóxico em leveduras S. cerevisiae. As nanopartículas foram sintetizadas em meio de 

cultura YPG que recebeu uma dose de 25kGy de radiação gama. De acordo com as 

caracterizações, as NP-Se sintetizadas são constituídas essencialmente por selênio com 

estado de oxidação 0, são amorfas, têm formato arredondado e variam entre 82nm e 152nm 

de diâmetro. O tratamento de leveduras com NP-Se aumentou a quantidade de proteínas 

carboniladas, bem como diminuiu os resíduos SH livres; variações derivadas de uma 

provável glutationação, já que não foi verificada alteração na viabilidade celular. Sob as 

mesmas condições, as nanopartículas não provocaram peroxidação lipídica e reduziram a 

formação de radicais livres em relação às células sem nenhum tipo de tratamento. A 

interação das NP-Se com as leveduras mostrou que o selênio nanoparticulado teve efeito 

protetor quando as células foram submetidas a uma dose de 400Gy de radiação gama, pois 

houve aumento no número de sobreviventes. Comparativamente, o selenito de sódio foi 

mais tóxico que as NP-Se na mesma concentração, impedindo o crescimento celular e 

afetando negativamente todos os parâmetros do estresse oxidativo analisados. Portanto, 

neste trabalho foi demonstrado que a radiação ionizante como método de síntese de 

nanopartículas foi eficaz. Além disso, a exposição das leveduras S. cerevisiae às NP-Se, 

sintetizadas por essa via, é segura, uma vez que não foi desencadeada toxicidade na dose 



 

usada. Ademais, foi demonstrado que as NP-Se podem proteger as leveduras dos efeitos 

nocivos da radiação ionizante. 

  



 

ABSTRACT 

 

Selenium was discovered in 1817, being initially considered a toxic element by the 

scientific community. Its essentiality for mammals health had only been proved in 1950. 

Since then, its antioxidant potential has been explored. Selenium has important functions 

to redox system balance and immune system functioning. It also presents anticarcinogenic 

effects, and acts in the prevention of diseases such as Parkinson and Alzheimer. The 

element is most widely used as selenomethionine and inorganic selenium forms, like 

selenite and selenate. However, selenium nanoparticles (SeNP) have gained attention, as 

they present less toxicity and greater availability to organisms compared to other 

compounds containing selenium. The nanoparticles synthesis paths vary widely and 

represent a challenge because the chosen method directly interferes in its physical 

characteristics. Gamma irradiation synthesis pathway is an effective form to reach 

nanoparticulate selenium. In this work, we carried out the synthesis of nanoparticles by 

radiolytic approach with sodium selenite as a precursor. The synthesized nanomaterial was 

tested for its cytotoxic and antioxidant potential in S. cerevisiae cells. Nanoparticles were 

synthesized in a YPG broth that received a doses of 25kGy of gamma radiation. According 

to characterizations, they are essentially constituted by selenium with oxidation state 0, 

amorphous, and have a spherical shape with a diameter between 82-152nm. Cells treatment 

with SeNP increased the amount of carbonylated proteins, as well as decreased free SH 

residues. Under the same conditions, nanoparticles did not cause lipid peroxidation and 

reduced free radicals formation in respect of control group. Interaction of SeNP with yeasts 

showed that the nanoparticulate selenium had a protective effect in cells that were subjected 

to a 400Gy doses of gamma radiation, as there was an increase in the survivors´ number. 

Comparatively, sodium selenite was more toxic than SeNP in the same concentration, 

preventing cell growth and negatively affecting all analyzed oxidative stress parameters. 

Therefore, in this work it was demonstrated that ionizing radiation was an effective method 

of nanoparticles synthesis. In addition, the exposure of S. cerevisiae yeasts to SeNP, 

synthesized by this route, is safe, since no toxicity was triggered in the dose used. It has 

been shown that SeNP can protect yeasts from the harmful effects of ionizing radiation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O selênio foi descoberto em 1817 pelo químico sueco Jöns Jacob Berzelius. Esse 

elemento é um ametal pertencente à família dos calcogênios, grupo VIA da tabela 

periódica, e pode apresentar os estados de oxidação -2, 0, +2, +4 e +6. Desde sua 

descoberta, o selênio foi alvo de muitas pesquisas, sendo considerado, inicialmente, 

nocivo aos mamíferos (MIHAJLOVIĆ, 1992). Em 1957 sua relevância em animais foi 

relatada pelos pesquisadores Schwarz e Foltz (1957). A partir de então, o selênio passou 

a ser considerado elemento traço para os mamíferos.  

São conhecidas cerca de 25 selenoproteínas (proteínas que contêm selênio) em 

humanos (KRYUKOV et al., 2003). Para manter o correto funcionamento delas, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda a ingestão diária de 55µg para adultos 

saudáveis, sendo o limite máximo permitido de 400µg/dia. Doses suplementares com 

níveis entre 200µg e 300µg de selênio diariamente podem supostamente ajudar na 

prevenção de alguns tipos de câncer, dentre eles: pulmão, cólon-reto e próstata 

(BROZMANOVÁ et al., 2010). 

A selenocisteína é reconhecida como o 21° aminoácido codificado geneticamente 

e, portanto, o selênio que a compõe é fundamental para os humanos (XU et al., 2007). 

Adicionalmente, o selênio faz parte do centro ativo de várias enzimas antioxidantes, como 

a glutationa peroxidase e a tiorredoxina redutase. Diante disso, o elemento tem sido 

investigado como um promissor agente químico preventivo. Vários estudos 

epidemiológicos descrevem uma associação inversa entre o status nutricional de selênio 

e o risco de câncer (ZHANG; WANG; XU, 2008; SHARMA; AMIN, 2013; AHMAD et 

al., 2015; WANG et al., 2015; HOSNEDLOVA et al., 2018). Outras interações descritas 

estão relacionadas à prevenção de doenças autoimunes (SAHEBARI; REZAIEYAZDI; 

KHODASHAHI, 2019), ao Parkinson (ELLWANGER et al., 2016), ao mal de Alzheimer 

(CARDOSO et al., 2019; VARIKASUVU et al., 2019) e à redução de mortalidade por 

doenças cardiovasculares (ALEHAGEN; ALEXANDER; AASETH, 2016; ALEHAGEN 

et al., 2018). 

Os seres humanos assimilam o selênio principalmente por meio da alimentação. 

A concentração do elemento depende de sua quantidade no solo. Sendo assim, os níveis 

em um mesmo alimento podem ser bastante distintos em função da heterogeneidade do 

solo de cultivo (COZZOLINO, 2016). 
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Em vista disso, é possível encontrar no mercado uma variedade de alimentos 

enriquecidos artificialmente ou suplementos – em cápsulas ou em pó – à base de selênio 

ou combinado a vitaminas com o propósito de suprir os níveis nutricionais diários. Em 

geral, os suplementos são fabricados utilizando selênio inorgânico, como selenitos e 

selenatos, e alguns compostos orgânicos contendo selênio, como a selenometionina. 

O custo do selênio inorgânico é significativamente menor que o do orgânico. 

Porém, a forma inorgânica apresenta maior toxicidade. Por isso, uma alternativa é o uso 

de leveduras selenizadas. As leveduras Saccharomyces cerevisiae, por exemplo, são 

desprovidas de selenoproteínas, entretanto são capazes de incorporar o selenito de sódio 

(uma fonte de selênio inorgânico) e o transformar, pela fermentação, em selenometionina 

de forma eficiente. Assim, essas leveduras cultivadas em meio com selenito ou selenato 

são denominadas “leveduras selenizadas” por concentrarem altos teores de 

selenometionina (SCHRAUZER, 2006). Normalmente, a fermentação de açúcar pela 

levedura representa um sistema químico de baixo custo econômico. 

O selenito, a título de exemplo, possui um custo de R$7,53 o grama (vendido em 

porções de 100g), já o grama de selenometionina custa R$2.124,00, ambos cotados na 

empresa Sigma© em março de 2020. Além do baixo custo relativo da produção da 

selenometionina por meio do cultivo de S. cerevisiae, o composto possui efeitos 

benéficos, como maior biodisponibilidade e menor limiar de toxicidade comparado ao 

selenito de sódio (ZHANG; SHEN; ZHANG, 2019). 

Por conseguinte, o estudo do metabolismo do selênio e de seus derivados, como 

nanopartículas, pelas células de S. cerevisiae faz-se necessário porque as leveduras 

selenizadas são uma fonte utilizada em larga escala tanto para suplementação de humanos 

quanto de animais da atividade pecuária.  

Há mais de uma década o laboratório de radiobiologia do Centro de 

Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN) vem estudando o estresse oxidativo 

tendo como modelo experimental a S. cerevisiae. O estresse oxidativo pode ser induzido 

pela interação das células com metais pesados, pela exposição à radiação ionizante ou a 

outros agentes nocivos. Com isso, já foram realizados trabalhos com cádmio (COSTA-

MOREIRA, 2007; HADDAD-RIBEIRO, 2009, 2013; COSTA-MOREIRA et al., 2016), 

arsênio (CAMPOS, 2012), gadolínio (GALVÃO, 2011), cromo (COELHO, 2005; 

CARVALHO, 2007), metformina (GONÇALVES, 2017) e selênio (PORTO, 2012; 

PORTO et al., 2015, 2016). 
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No primeiro trabalho do laboratório com selênio, Porto (2012) demonstrou que a 

presença de selênio, na forma de selenito de sódio, desencadeava ação pró-oxidante na 

levedura S. cerevisiae com consequente indução do estresse oxidativo, além da promoção 

de radiossenssibilização das células expostas à radiação ionizante. Foi demonstrado 

também que o estresse oxidativo depende da concentração de selênio, podendo impedir o 

crescimento das células. 

Posteriormente, Pereira (2016) verificou que a levedura converte o selenito de 

sódio em nanopartículas de selênio (NP-Se) no meio intracelular. Nesse trabalho também 

se investigou a influência de variáveis como temperatura, presença ou ausência de luz e 

oxigênio durante a síntese. Assim, as S. cerevisiae foram consideradas uma fonte 

alternativa de selênio nanoparticulado, ou elementar.  

As nanopartículas de selênio têm atraído grande interesse e, de acordo com a 

literatura, elas são menos tóxicas que outras formas de selênio utilizadas como fonte de 

suplementação (WANG; ZHANG; YU, 2007; ZHANG; WANG; XU, 2008; SHI et al., 

2011; LI et al., 2019). A obtenção dessas nanopartículas pode ser feita por via biológica, 

física ou química (DHAND et al., 2015). Quando a síntese ocorre no espaço intracelular 

de um micro-organismo (via biológica) pode haver um segundo desafio que é a extração 

desse nanomaterial para testes. Para isso, utilizam-se reagentes, enzimas e solventes, o 

que torna os protocolos mais longos e elaborados. 

Na presente tese pretende-se sintetizar nanopartículas por meio da radiação 

ionizante, chamada síntese radiolítica. Essa síntese utiliza radiação como forma de 

redução e pode ser categorizada como química ou física, dependendo do autor (ABEDINI 

et al., 2014; FLORES-ROJAS; LÓPEZ-SAUCEDO; BUCIO, 2020). 

A proposta de síntese radiolítica é factível e facilitada em virtude de o CDTN ser 

um instituto de pesquisa da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), autarquia 

vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). A 

CNEN tem por missão: “Garantir o uso seguro e pacífico da energia nuclear, desenvolver 

e disponibilizar tecnologias nucleares e correlatas, visando o bem-estar da população”. 

Dessa maneira, esta pesquisa desenvolvida no CDTN utiliza a energia nuclear de 

forma segura e qualificada, promovendo e desenvolvendo formas alternativas do uso da 

radiação ionizante. O centro possui o Laboratório de Irradiação Gama (LIG) equipado 

com fonte de cobalto-60. Isso permitiu ao laboratório de radiobiologia realizar a síntese 

de nanopartículas de selênio por meio da exposição à radiação gama, para testes do 

potencial antibacteriano das NP-Se (FRANCO, 2019). 
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As condições nas quais as nanopartículas são sintetizadas afetam diretamente 

propriedades como tamanho, forma, funcionalidade da superfície e composição. Isso 

pode ser controlado escolhendo o método de síntese, a concentração de precursores, o 

pH, a temperatura de reação e o tempo de preparação (CHIOU; HSU, 2011). De maneira 

adicional, esta pesquisa visa caracterizar as nanopartículas sintetizadas por via radiolítica 

e testar a toxicidade do selênio no estado de oxidação 0 (zero) usando as leveduras S. 

cerevisiae como modelo experimental. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Obtenção e caracterização de nanopartículas de selênio por via radiolítica e análise 

de toxicidade por meio da determinação da viabilidade e dos marcadores do estresse 

oxidativo em leveduras S. cerevisiae. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

• Sintetizar nanopartículas de selênio utilizando selenito de sódio como precursor; 

• Sintetizar NP-Se por via radiolítica; 

• Caracterizar as NP-Se quanto à cristalinidade; ao estado de oxidação; à absorção 

por espetrometria UV-Vis; ao diâmetro hidrodinâmico, ao potencial Zeta e ao PDI; ao 

tamanho e à forma; 

• Expor células de S. cerevisiae às NP-Se e ao selenito de sódio nas mesmas 

concentrações; 

• Diferenciar o efeito das nanopartículas de selênio e do selenito de sódio no 

crescimento e nos parâmetros estresse oxidativo de leveduras; 

• Verificar o efeito da irradiação gama na dose de 400Gy em células de S. cerevisiae 

tratadas com NP-Se e com selenito de sódio; 

• Avaliar a influência da irradiação gama no crescimento e nos parâmetros 

bioquímicos do estresse oxidativo de leveduras S. cerevisiae tratadas com NP-Se ou com 

selenito de sódio. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 Selênio 

 

O selênio é um elemento químico de número atômico 34 (34 prótons e 34 elétrons) 

e símbolo Se localizado na coluna VIA (16) da tabela periódica, ou seja, é um não metal. 

Em condições normais de temperatura e pressão (CNTP), o selênio encontra-se em estado 

sólido. 

O químico Jöns Jacob Berzelius (1779-1848), junto de sua equipe de pesquisa, foi 

responsável pela caracterização de mais de dez elementos químicos (TROFAST, 2011). 

O selênio foi descoberto durante uma visita do químico a uma fábrica de ácido sulfúrico 

em Gripsholm na Suécia em 1817. Berzelius observou um líquido pardo avermelhado que 

liberava um odor – ao ser aquecido com maçarico – considerado, até então, característico 

do telúrio.  

Ao investigar o líquido aquecido, descobriu-se o selênio, o qual apresentava várias 

propriedades similares ao telúrio. Como o nome “telúrio” vem da palavra em latim ‘tellus’ 

e significa terra, o novo elemento recebeu o nome de selênio, inspirado em Selene, a 

deusa da lua na mitologia grega.  

Após a descoberta, e com o posterior aperfeiçoamento de técnicas, vários estudos 

demonstraram a presença de selênio em diversos minerais, mas em quantidades pequenas. 

Os cinco estados de oxidação em que este elemento pode ser encontrado são: Se-2, Se0, 

Se+2, Se+4, Se+6 (PERRONE; MONTEIRO; NUNES, 2015). Na Tabela 1 apresenta-se, de 

forma resumida, algumas propriedades físicas e químicas do selênio fornecidas pela 

União Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC – International Union of Pure 

and Applied Chemistry). 
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Tabela 1 – Propriedades físicas e químicas do selênio  

Nome do Elemento: Selênio 

Símbolo Químico: Se 

Número Atômico (Z): 34 

Peso Atômico: 78,96 

Grupo da Tabela: 16 (VI A) 

Configuração Eletrônica: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4s2 4p4 

Classificação: Não Metal 

Estado Físico: Sólido (T=298K) 

Densidade: 4,819g/cm3 

Ponto de Fusão (PF): 494,0K 

Ponto de Ebulição (PE): 958,0K 

Fonte: (“Selênio - Informação Científica | 2019) 

 

Desde a sua descoberta em 1817, o selênio foi considerado um elemento nocivo, 

causador de várias intoxicações. Até metade do século XX, o selênio era responsável pela 

intoxicação e morte de bovinos, caprinos e muares que eram criados em regiões onde o 

solo apresenta altos teores desse elemento, sendo responsável, portanto, por grandes 

perdas econômicas. Após vários estudos, a literatura reconheceu que a morte de cavalos 

– imputada à ingestão de plantas venenosas – relatada por Marco Polo, em 1290 durante 

sua viagem de Veneza à China, deveu-se às plantas que são conhecidas hoje como 

seleníferas. Isto é, plantas capazes de acumular grandes quantidades de selênio, pois são 

adaptadas a solos com elevada concentração natural do elemento (MIHAJLOVIĆ, 1992). 

Desse modo, o selênio ficou conhecido historicamente como um elemento tóxico. 

Entretanto, a essencialidade do mineral para animais foi evidenciada em 1957, por 

Schwarz e Foltz. Esses pesquisadores verificaram que animais mesmo com deficiência 

em vitamina E não desenvolviam necrose hepática caso tivessem a dieta suplementada 

com selênio (SCHWARZ; FOLTZ, 1957). Aproximadamente vinte anos depois, foi 

demonstrada a sua importância primordial: o selênio faz parte do sítio ativo das enzimas 

antioxidantes glutationa peroxidase (GPx) e tiorredoxina redutase. 

No caso de seres humanos, a essencialidade do selênio foi comprovada em 1979, 

quando um paciente que se encontrava com distrofia muscular – em razão de longa 

permanência sob nutrição parenteral – apresentou melhora em seu quadro clínico após 
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receber suplementação com o mineral selênio. Em 1986 foi descoberto o aminoácido, 

selenocisteína, que possui estrutura semelhante à cisteína, mas com um átomo de selênio 

no lugar do enxofre.  

A selenocisteína foi encontrada, inicialmente, em proteínas de bactérias (BERRY 

et al., 1991). Em seguida, biologistas moleculares demonstraram que esse aminoácido era 

geneticamente codificado. O códon genético responsável por codificá-la é o UGA. 

Normalmente o UGA é um códon de terminação, entretanto, quando é acompanhado da 

sequência SECIS, possibilita a incorporação da selenocisteína em proteínas, tornando-a 

o 21º aminoácido codificado geneticamente. Por isso, ela foi considerada essencial para 

os humanos, dada a importância das proteínas que a apresentam (XU et al., 2007). 

Outro fator decisivo para comprovar a importância do selênio para os humanos 

foi a descoberta das doenças de Keshan (cardiomiopatia fatal) e de Kashin-Beck 

(osteoartropatia crônica) que afetam habitantes de locais com ocorrência de solos pobres 

em selênio em regiões da China, Rússia e Mongólia (ALISSA; BAHIJRI; FERNS, 2003; 

FAIRWEATHER-TAIT et al., 2011).  

O selênio apresenta características físicas e químicas semelhantes ao enxofre. 

Ambos se situam na coluna VIA da tabela periódica, constituindo a família dos 

calcogênios. Isso possibilita a substituição de um pelo outro em diversas reações 

bioquímicas. Essas reações são relevantes, porque o enxofre faz parte do centro ativo de 

várias enzimas.  

Na Tabela 2 apresentam-se as principais propriedades físico-químicas 

semelhantes entre selênio e enxofre. 

 

Tabela 2 – Propriedades físicas do selênio e do enxofre. 

Elemento Raio 

Covalente 

Raio 

iônico 

1ª energia de 

ionização 

Eletronegatividade de 

Pauling 

P. F. 

(°C) 

P. E. 

(°C) 

S 1,04 1,84 999 2,5 114 445 

Se 1,14 1,98 941 2,4 121 685 

Os valores para os raios covalentes se referem à coordenação dois. Fonte : (LEE, 1999). 

 

Apesar das semelhanças, são as diferenças nas propriedades físicas e químicas do 

selênio e do enxofre que, após a substituição, permitem reações químicas específicas nos 

organismos biológicos (LOTHROP et al., 2014). 
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Uma das principais diferenças entre selênio e enxofre é encontrada nas reações 

redox. Os elétrons da camada de valência do selênio são mais “frouxamente” ligados, 

comparados aos do enxofre. Dessa forma, o selênio tem maior facilidade em doar elétrons 

e, por isso, comparativamente, as reações com esse elemento são comumente mais 

rápidas. Além disso, o selênio apresenta reações reversíveis com o oxigênio, o que ocorre 

com enxofre somente nos primeiros passos de reação (REICH; HONDAL, 2016). As 

ligações Se-O são mais rapidamente reduzidas em relação aos óxidos de enxofre, isso 

implica em uma maior resistência de biomoléculas que contém selênio (REICH; 

HONDAL, 2016). Com base em sua química reconhece-se que o selênio é encontrado na 

forma de selenol (R-SeH), compostos correspondentes aos tióis (R-SH). Nesses, o átomo 

de selênio também é substituído pelo átomo de enxofre. 

Tanini e colaboradores estudaram a substituição de enxofre e de selênio em 

acilgliceróis, cujos derivados representam um grande grupo de moléculas com ampla 

aplicação médica, cosmética, alimentícia e material (TANINI et al., 2019). Neste 

contexto, compostos com essas substituições já vêm sendo estudados quanto às 

propriedades peculiares que o enxofre pode conferir a esses ésteres de tiol 

(GRONOWITZ et al., 1975). Os acilgliceróis substituídos podem desempenhar 

importantes funções neurológicas (SUGIURA et al., 1999). Além disso, os acilgliceróis 

e seus análogos contendo enxofre e nitrogênio são utilizados para prevenção e tratamento 

de doenças neurodegenerativas (DARTEIL; CAUMONT-BERTRAND; NAJIB, 2006). 

Assim sendo, em seus resultados, o grupo de Tanini sugere que compostos com 

substituição por selênio também são de grande relevância, pois apresentaram mudanças 

consideráveis em suas propriedades físico-químicas, sendo promissores em vista de 

futuras aplicações biomédicas como dispositivos inovadores para administração de 

medicamentos (TANINI et al., 2019). 

Diferentemente dos mamíferos, nos quais o aminoácido selenocisteína é essencial, 

as leveduras Saccharomyces cerevisiae não apresentam selenoproteínas, sendo assim, um 

elemento não-essencial para o micro-organismo (LOBANOV; HATFIELD; 

GLADYSHEV, 2009). Em consequência, nessas leveduras tanto o selênio quanto o 

enxofre são assimilados por uma mesma via, com ativação do selenato por ATP 

sulfurilase e posterior conversão à selenometionina (LAMBERTI et al., 2011). O selênio 

incorporado por essas leveduras pode ser transformado também em nanopartículas 

compostas por selênio elementar. A conversão é feita a partir de enzimas NADH e 



 

26 

 

NADPH dependentes para a redução do elemento a selênio 0 (OVAIS et al., 2018; 

PEREIRA et al., 2018). 

Em humanos, a principal fonte de obtenção de selênio é por meio da alimentação. 

A quantidade de selênio presente nos alimentos pode refletir sua concentração no solo. 

Portanto, a concentração em um mesmo alimento pode ser muito diferente dependendo 

da heterogeneidade do solo em que foi cultivado (COZZOLINO, 2016). 

Este fato é observado na China, país que apresenta regiões com solo deficiente e 

também regiões com abundância em selênio. Habitantes de áreas com solo pobre 

apresentaram quantidades significativamente menores deste elemento em seus 

organismos quando comparadas àqueles que vivem em áreas de solo rico em selênio 

(TAN et al., 2002). 

Em vista disso, as quantidades de selênio nos alimentos de origem vegetal 

dependem das particularidades do solo. E, no caso dos alimentos de origem animal, 

dependem também da suplementação de rações. Dessa forma, em determinadas regiões 

as melhores fontes de selênio podem ser de origem vegetal, e em outras de origem animal. 

O Brasil não é diferente e possui solos compostos de elementos e concentrações 

diversas dependendo da sua geolocalização. Na Tabela 3 apresentam-se os teores de 

selênio encontrados nos solos brasileiros de diferentes regiões. 

 

Tabela 3 – Teores de selênio em diferentes regiões do Brasil 

Região/Cidade Concentração de Se (μg·kg-1)  Referências  

Região do Cerrado  10-80  (CARVALHO et al., 2015) 

São Paulo  89-1612  

(GABOS; ALLEONI; ABREU, 

2014) 

Piracicaba  90-206  (FARIA, 2009)  

Paraná  370  (SHALTOUT et al., 2011) 

Goiás  215  (SHALTOUT et al., 2011) 

Mato Grosso do Sul  113  (SHALTOUT et al., 2011) 

Pará  419  (SHALTOUT et al., 2011)  

Rio Grande do Sul  248  (SHALTOUT et al., 2011)  

Santa Catarina  262  (SHALTOUT et al., 2011)  

Ceará  599  (SHALTOUT et al., 2011) 

Amazonas  604  (SHALTOUT et al., 2011)  

Fonte: (SILVA JÚNIOR, 2016)   

 

Uma pesquisa realizada pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy 

Ribeiro investigou os teores de selênio no sangue de doadores no hemocentro da cidade 

de Campos do Goytacases (RJ) que atende aos municípios das regiões norte e noroeste 
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fluminense. O estudo mostrou que 65,5% dos doadores estavam com menos de 100ng/ml 

de sangue (SILVA, 2009), que é o nível mínimo necessário para máxima produção das 

selenoproteínas de acordo com estudo de Rayman (1997) (RAYMAN, 1997). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda a ingestão diária de 55µg/dia 

para adultos saudáveis sendo o limite máximo permitido de 400µg diários, tal quantidade 

é suficiente para garantir a formação das 25 selenoproteínas. Doses suplementares com 

níveis entre 200µg e 300µg de selênio diariamente podem supostamente ajudar na 

prevenção de alguns tipos de câncer, entre eles: pulmão, cólon-reto e próstata 

(BROZMANOVÁ et al., 2010).  

Quando as doses diárias são entre 750µg e 800µg de selênio não foram observados 

efeitos benéficos ou maléficos. Entretanto, ingestões diárias maiores, entre 1540µg e 

1600µg de selênio, causaram selenoses (doenças causadas pelo excesso de selênio). 

As quantidades entre 3200µg e 5000µg de selênio por dia provocaram danos ao 

DNA (SCHRAUZER, 2006). As doses ingeridas associadas à mortalidade estão na faixa 

de 1-100mg de selênio por quilo de peso corporal (HADRUP; RAVN-HAREN, 2019). 

Doses inferiores a 11µg provocaram problemas relacionados à deficiência nutricional 

deste elemento.  

A suplementação de selênio pode ser feita tanto por formas orgânicas quanto 

inorgânicas (RAYAMAN, 2008). Uma forma de suplementação muito utilizada são as 

leveduras selenizadas, ou seja, leveduras que incorporam selênio inorgânico e o 

transformam em selenometionina. Este aminoácido pode ser acumulado em altas 

concentrações nessas leveduras. Por isso, elas são acrescidas a rações de animais criados 

em confinamento e também são usadas para suplementação humana (SUHAJDA et al., 

2000). 

Recentes avanços em nanotecnologia têm facilitado a produção de selênio 

elementar na forma de nanopartículas. Tais partículas podem potencializar o uso e a 

aplicação de selênio em tecnologias de diagnóstico e terapia, pois o selênio 

nanoparticulado é mais biodisponível e menos tóxico comparado às formas inorgânicas e 

até mesmo à selenometionina (SHI et al., 2011). 

Partículas menores podem ser incorporadas mais facilmente, sendo que, quanto 

menor a nanopartícula, maior a razão da superfície em relação à massa e, 

consequentemente, ocorre o aumento da interação com a membrana celular (JONG; 

PAUL, 2008). De acordo com a literatura, as células podem incorporar nanopartículas 

por meio de endocitose, que pode ser dividida em cinco principais mecanismos: 
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fagocitose, endocitose mediada por clatrina, endocitose mediada por caveolina, 

endocitose independente de clatrina/caveolina e macropinocitose (BEHZADI et al., 

2017). Alguns autores consideram os quatro últimos como subtipos de pinocitose 

(SALATIN; YARI KHOSROUSHAHI, 2017). 

Em outro campo tecnológico, é possível aplicar o nanomaterial a dispositivos 

eletrônicos, catalisadores, sensores químicos, dentre outros (CHAUDHARY; UMAR; 

MEHTA, 2016).  

 

3.2 Nanopartículas de Selênio 

 

De acordo com a nanotecnologia, uma partícula é definida como um pequeno 

objeto que se comporta como uma unidade em relação às propriedades e ao transporte. E 

os nanomateriais, por sua vez, são classificados como materiais com dimensões de ordem 

menor que o micrometro (µm) e maior que o picometro (pm), ou seja, compreendem a 

faixa da ordem de 10-9 metros. De acordo com a União Europeia, nanomateriais são 

aqueles que apresentam em sua constituição, pelo menos, cinquenta por cento (50%) de 

partículas com dimensões entre 1-100nm (“European Commission”, 2011). Para 

nanopartículas, em especial, é considerado que as estruturas devem ter diâmetro de até 

100nm (PD CEN ISO/TS 27687:2009, 2010), pois nessas dimensões os efeitos de 

propriedades físicas são diferentes do material na escala macroscópica. A quantização de 

estados eletrônicos se torna evidente quando se leva em consideração efeitos que são 

dependentes e sensíveis ao tamanho como propriedades ópticas e magnéticas (TURTON, 

1996). Porém, por questões práticas, o termo “propriedades funcionais” em lugar de 

“propriedades físicas” tem sido usado, pois a depender da aplicação do nanomaterial, 

tamanhos maiores que 100nm podem ser igualmente eficientes (MODY et al., 2010). 

Atualmente, as tecnologias de nanoescala são objeto de grande atenção dos 

pesquisadores. São conhecidos resultados e desenvolvimentos nos mais variados campos 

de aplicação como: nanocompósitos, biomateriais, biologia molecular, computadores, 

chips, medicina diagnóstica e de tratamento, indústria de cosméticos, indústria mecânica, 

processos de fabricação, etc. (PIRZADA; ALTINTAS, 2019; WANG et al., 2020a). 

As nanopartículas, por apresentarem tamanhos tão pequenos, possuem uma 

grande relação área de superfície por volume, se comparadas ao material em escala 

macroscópica, fato que altera as propriedades térmicas, mecânicas, ópticas e químicas 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nanotecnologia
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dos materiais (BURDA et al., 2005) e permite maior reatividade e interação com as 

células (CANCINO; MARANGONI; ZUCOLOTTO, 2014). Assim, o emprego de 

nanopartículas no campo biológico passa a ser interessante, levando em conta que as 

reações podem ser mais rápidas com concentrações menores comparadas ao material em 

escala macroscópica.  

Na Figura 1 é apresentada uma comparação de tamanhos entre átomos e estruturas 

biológicas (A) e uma imagem obtida por microscopia eletrônica de varredura de células 

de levedura Saccharomyces cerevisiae com nanopartículas de selênio (B). 

 

Figura 1 – Comparação entre tamanhos de átomos, nanopartículas e alguns organismos 

biológicos. 

 
Fonte: Adaptado de (A: GU et al., 2006; B: PEREIRA et al., 2018) 

 

Células são reconhecidas como a menor unidade funcional e estrutural que 

compõe um sistema biológico, assim, todo organismo biológico pode ser entendido como 

compartimentalizado em células que, por sua vez, apresentam sub-compartimentalizações 

em organelas. Isso permite a constituição de um espaço confinado que previne a 

desnaturação proteica, aumentando a eficiência de centenas de reações que ocorrem nos 

seus nanoespaços (GROMMET; FELLER; KLAJN, 2020). 

Na parte B da Figura 1, observa-se a aglomeração de nanopartículas entre as 

células. As leveduras S. cerevisiae possuem dimensões na ordem de micrometros – em 

média 160µm3 de volume (MILO et al., 2009). Assim as dimensões nanométricas das 

NP-Se possibilitam a dispersão e a interação com a superfície das células. No caso das 

células de seres humanos, essa diferença de tamanhos é ainda mais representativa como, 

por exemplo, o macrófago que possui diâmetro entre 25 a 50μm. 
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Outra vantagem dos materiais nanoparticulados é o estado de oxidação que, em 

geral, pode apresentar-se sob forma elementar, estado 0. No caso das nanopartículas de 

selênio, a toxicidade e a biodisponibilidade está intrinsecamente associada ao estado de 

oxidação. O Se0 é comprovadamente menos tóxico quando comparado a 

selenocompostos inorgânicos, como o selenato (SeO4
-2), o selenito (SeO3

-2) e a 

selenometionina (WANG; ZHANG; YU, 2007; ZHANG; WANG; XU, 2008; SHI et al., 

2011; LI et al., 2019). 

Os suplementos tradicionais de selênio geralmente têm baixo grau de absorção e 

toxicidade relativamente alta. Portanto, as nanopartículas aumentariam a 

biodisponibilidade desse elemento e permitiriam sua liberação sustentada no organismo 

(HOSNEDLOVA et al., 2018). O selênio em nanoescala além de atrair interesse como 

aditivo alimentar, especialmente em indivíduos com deficiência de selênio (WANG et al., 

2020b), também é atrativo como agente terapêutico em diversos processos biológicos 

significativos na medicina, por exemplo no tratamento e prevenção de câncer, como pode 

ser observado na Tabela 4.
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Tabela 4 – NP-Se como potencial anticâncer. 

NP-Se Material 
Forma e Tamanho 

(nm) 
Efeitos Modelo 

Ag2Se-cetuximab nanoprobes 
Seleneto de bis (trimetilsilil), 

prata, acetato, cetoximabe 

Esférico, 

diâmetro de 2,8 ±0,5 

Inibiu o crescimento do tumor e melhorou a taxa de sobrevivência 

do modelo de camundongos nude com câncer. 

Células de carcinoma língua humana (CAL-27) 

queratinócitos não cancerosos imortalizados 

humanos (HaCaT) e camundongos Balb / c 

Selenopolimérico carregado com DOX 

nanocarreadores (Se @ CMHA-DOX 

NPs) 

Na2SeO3, ácido ascórbico, poli 

(etileno glicol) (PEG), ácido 

hialurônico modificado com 

cetil, DOX 

Esférica, 

244 ± 6.8 

Atividade TrxR reduzida e maior eficácia anticâncer do DOX. 

Parada induzida do ciclo celular G2/M e apoptose independente da 

caspase mediada por TP53. 

Células de adenocarcinoma da mama MCF7 

HSAMSe@DOX 
Na2SeO3, ácido L-ascórbico, 

albumina sérica humana, DOX 

Esférico homogêneo, 

~80 

Aumentou a atividade antitumoral e reduziu os efeitos colaterais do 

DOX. Direcionamento de tumores e captação celular aumentada 

através da interação de nanopartículas com a proteína SPARC 

MCF-7, MCF-10A, MDA-MB-231, SKBR3; 

camundongos nude BALB / C fêmeas 

MoSe2 (Gd3 +) nano folhas de PEG 

NaMoO4 2H2O, Se, NaBH4, 

cloreto de gadolínio (III) hexa-

hidratado 

Lamelar 

100-150 

Contraste em ressonância magnética ponderada em T1. Contraste 

para imagem fotoacústica (PAI). Aumento da temperatura em 

células cancerosas sob irradiação a laser. Permeação e retenção 

aprimoradas no tumor usando imagens bimodais fotoacústicas por 

ressonância magnética in vivo. Tumores suprimidos em 

camundongos por injeção com irradiação a laser 

Células de carcinoma hepático humano Hep 

G2, camundongos nude BALB / c 

NP-Se carregadas com paclitaxel 
SeO2, paclitaxel, ácido 

ascórbico, plurônico F-127 

Esférico, 

Diâmetro 

hidrodinâmico 87 

Atividade antiproliferativa células cancerosas. Parada de fase G2/M 

de maneira dose dependente. Perturbação do potencial da membrana 

mitocondrial pela indução de espécies reativas de oxigênio, ativando 

de caspases 

Células pulmonares (L-132), células de câncer 

cervical (HeLa), de mama (MCF7), 

adenocarcinoma colorretal (HT29) células não 

pequenas de carcinoma de pulmão (A549) 

PPa @ CTX-Se-OA / DSPE-PEG2k 
Cabazitaxel, PPa, ácido oleico, 

Se em pó, DSPE-PEG2k 

Esférico, 

diâmetro médio de 

104,1 ±3,1 

A irradiação da luz desmonta a estrutura dos nanossistemas de pró-

fármacos responsivos a EROs clivando os ligantes para acelerar a 

liberação do medicamento original 

Células de câncer de mama 4T1 murino 

Nanopartículas de Se/óxido de ferro 

(Se: IONP) 

Na2SeO3, ácido acético, CTS, 

IONP hidrofóbico 

Esférico por MET, 

irregular por MEV, 

5–9 

Núcleo de óxido de ferro produzido por decomposição térmica, 

seguido de uma troca de ligantes de silano, um revestimento CTS e 

decoração de Se. Viabilidade reduzida de células cancerosas 

Células de câncer de mama MB-231 

Grânulos compósitos de hidroxiapatita / 

alginato (SeHA / ALG) contendo Se 

(NH4) 2HPO4, Na2SeO3 5H2O, 

Ca (NO3) 2•4H2O, 

hidroxiapatita, alginato de 

sódio, RIS 

Esféricos, 

1,1-1,5 

Processo bifásico de liberação de Se e RIS suficientes contra células 

de osteossarcoma 

Linhagem de células humanas tipo osteoblastos 

(Saos-2) e osteoblastos fetais humanos normais 

(hFOB 1.19) 

SeNPs-DOXICG- RP 

Ac. L-ascórbico, Na2SeO3, alvo 

duplo (peptídeos RC-12 e PG-

6), carregado com DOX e ICG 

Morfologia tipo esfera 

com tamanho médio de 

110 

Irradiação com laser NIR elevou a temperatura do nano sistema e 

permitiu a decomposição e liberação de medicamentos com 

precisão. Reduziu o dano dos medicamentos quimioterápicos 

HepG2 e células L02 normais 

Nano-Se ultra-pequeno Na2SeO3, GSH, BSA 

Forma esférica 

monodispersa com um 

diâmetro de cerca de 

27,5 ±4,3 

Reforçou os efeitos tóxicos da irradiação. Parada induzida do ciclo 

celular na fase G2/M e ativação da autofagia. Aumento da formação 

de EROs endógena e induzida por irradiação. 

Células de carcinoma da mama MCF-7 

Fonte: Adaptado de:(TAN et al., 2019).



 

32 

 

As propriedades biológicas das NP-Se estão diretamente relacionadas ao seu 

tamanho. Partículas menores possuem maior atividade antioxidante, de acordo com 

trabalho realizado por Torres e colaboradores (2012) com NP-Se variando entre 30-

300nm de diâmetro (TORRES et al., 2012).  

Estudos mostram funções importantes das NP-Se na redução do estresse oxidativo 

em mamíferos (SADEGHIAN; KOJOURI; MOHEBBI, 2012; KOJOURI; SHARIFI, 

2013; HOSNEDLOVA et al., 2017). Também já foi demonstrado que há  menor risco de 

toxicidade do selênio quando as nanopartículas são esféricas e ocas (GAO; ZHANG; 

ZHANG, 2002). As NP-Se são consideradas quimiopreventivas (WANG; ZHANG; YU, 

2007), podendo atuar como um medicamento anticâncer (SONKUSRE et al., 2014; TAN 

et al., 2019) ou mesmo como transportador de drogas contra células cancerosas (LIU et 

al., 2019). Também já foi demonstrado o efeito antibacteriano (PIACENZA et al., 2017; 

FRANCO, 2019), antifúngico (LARA et al., 2018), antileishmanial (BEHESHTI et al., 

2013). NP-Se ainda conferem proteção contra intoxicação por metais pesados (PRASAD; 

SELVARAJ, 2014), efeito imunoestimulador (YAZDI et al., 2012, 2013) e, de forma 

geral, apresentam benefícios em várias funções fisiológicas (HEGEDÜS et al., 2012; YIN 

et al., 2017).  

Vários estudos tratam diferentes tipos de síntese para obtenção de nanopartículas. 

Essas reações de síntese podem ser por vias químicas, físicas ou biológicas (DHAND et 

al., 2015). As mesmas abordagens metodológicas podem ser aplicadas para a síntese de 

nanopartículas de selênio (MURUGESAN et al., 2019). 

Na via química são utilizados agentes redutores e, comumente, utiliza-se o selênio 

inorgânico em solução para que a síntese aconteça. As condições de síntese podem ser 

variadas em termos de tempo, temperatura, pH, entre outros. Com essas variáveis 

alcançam-se os tamanhos e as formas desejadas. No trabalho feito por Zhang e 

colaboradores, por exemplo, o método utilizado é a redução de selênio em solução ácida 

com ácido ascórbico na presença de polissacarídeos, como quitosana (CTS), 

glucomanano konjac (KGM), goma arábica (ACG) e carboximetilcelulose (CMC). As 

nanopartículas obtidas foram estáveis em solução, e foi possível sintetizar diferentes 

formas variando as condições (ZHANG et al., 2004). 

Nas vias por processos físicos são utilizadas, na maior parte dos casos, 

decomposição térmica, irradiação a laser, condensação, difusão, descarga elétrica, etc. 

Nessas vias, há vantagem em se diminuir a quantidade de contaminantes e com isso obter 

NP-Se mais puras. No trabalho de Guisbiers e colaboradores foi relatado pela primeira 
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vez uma síntese de NP-Se por ablação a laser de pulsos da ordem de femtossegundos – 

técnica que possibilita menor transferência de calor para o material – gerando 

nanopartículas a partir de pellet de selênio, adquirido comercialmente em água 

deionizada. As NP-Se foram capazes de inibir o crescimento de Candida albicans em 

50% a uma concentração de 25ppm (GUISBIERS et al., 2017), confirmando o potencial 

antifúngico dessas nanopartículas. 

Há também os processos biológicos aplicados para a síntese de nanopartículas, 

que consistem no uso de organismos biológicos como actinomicetos, bactérias, fungos, 

vírus, plantas, etc. No estudo de Xu e colaboradores, (2018), NP-Se foram sintetizadas 

por Lactobacillus casei ATCC393 tendo selenito de sódio como precursor para síntese. 

1,2mM de selenito de sódio foi adicionado ao meio de cultura contendo a bactéria e 

mantido sob condições anaeróbias por 24h, o aparecimento da cor vermelha nas células 

indicaram a síntese das NP-Se no meio intracelular. O método biológico tem por principal 

característica ser mais ecológico e sustentável, além de ser seguro e possuir baixo custo, 

pois é necessário, além do material biológico, apenas meios de cultura e um precursor 

para a síntese. 

As NP-Se são muito estudadas também por apresentarem várias formas 

estruturais. As análises de microscopia eletrônica de varredura e transmissão são 

ferramentas úteis na identificação de tamanho, forma, aglomeração e podem ter 

instrumentos associados a elas que possibilitam reconhecer a composição química bem 

como a cristalinidade das amostras. 

Vários estudos têm mostrado que as formas das nanopartículas de selênio variam 

de acordo com concentração, tempo, temperatura, pH e método aplicado para síntese. Xi 

e colaboradores investigaram o crescimento de nanotubos de selênio em função do tempo 

(2h-25h). Dentro de duas horas de reação e temperatura a 100°C foram criados diferentes 

tipos de morfologias com diâmetros médios de 10nm e, além disso, foi verificado o 

desenvolvimento de nanocristais. A reação foi iniciada pela redução do selenito de sódio 

(Na2SeO3) por formiato de sódio (NaCHO2). Quando o tempo da reação aumentou, os 

nanotubos de selênio transformaram-se em microesferas que variaram de 1 a 3 

micrometros de diâmetro. Após oito horas, a massa da micropartícula aumentou 

linearmente de forma a gerar nanobastões em sua superfície externa (XI et al., 2006). 

Na Figura 2, do trabalho supracitado, é apresentada a formação das diferentes 

morfologias obtidas pelos pesquisadores. 
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Figura 2 – Formação de nanotubos de selênio visualizada em MEV. 

 

Fonte: Reprodução de imagem de trabalho publicado (XI et al., 2006) 

 

O crescimento dos nanotubos, dos nanofios e das microesferas é mostrado nas 

imagens de (a) a (f) obtidos por Xi e colaboradores. Ao final das 25 horas, a maior parte 

da amostra havia sido convertida nos nanotubos, como esperado pelos pesquisadores. 

Kumar e colaboradores mostraram o efeito do pH, do tempo de incubação e da 

temperatura na síntese de nanobastões e nanofios, reduzindo o ácido de selênio com 

hidroquinona na presença de Daxad 11G (mistura de ácido naftalenossulfônico, polímero 

de formaldeído e sal de sódio; que atua como um agente dispersante). As esferas de 

selênio foram lentamente convertidas em partículas anisotrópicas de vários tamanhos e 

formas, após alteração do pH e da composição das dispersões (KUMAR; SEVONKAEV; 

GOIA, 2014). 

Além dos potenciais usos nas áreas biológicas, as nanopartículas de selênio, 

dependendo da forma, são condutoras de eletricidade, podendo ser utilizadas para 

aplicações eletrônicas na produção de dispositivos eletrônicos mais leves 

(CHAUDHARY; MEHTA, 2014; DONG et al., 2014). Também podem se associar a 

outros elementos formando materiais com características novas como, por exemplo, o 

cádmio, dando origem aos chamados pontos quânticos (ou quantum dots) de seleneto de 

cádmio (CdSe). Pontos quânticos desse grupo apresentam propriedades ópticas que os 

capacitam tanto para absorção quanto para emissão de luz, porém a toxicidade do cádmio 

é uma desvantagem.  
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Igualmente, o selênio é capaz de se ligar ao zinco, nesse caso, formam-se os pontos 

quânticos de seleneto de zinco (ZnSe). Esses apresentam a vantagem de emitir na região 

do azul do espectro, o que os tornam um material em potencial para aplicação em 

biomarcadores (ANDRADE et al., 2009). 

Outra técnica usada para a síntese de nanopartículas é a chamada síntese 

radiolítica. Ainda é pouco explorada por se tratar de uma metodologia que dependente da 

instalação de equipamentos de alto custo econômico. Nessa técnica, é utilizada de 

radiação ionizante para a síntese e, dependendo do autor pode ser considerado um método 

de síntese física ou química (ABEDINI et al., 2014; FLORES-ROJAS; LÓPEZ-

SAUCEDO; BUCIO, 2020). As fontes de radiação usadas podem ser: radiação de alta 

energia, curto comprimento de onda como raios UV, raios X, raios gama e, aceleradores 

de partículas (elétrons ou íons) (GRAND et al., 2018).  

A síntese radiolítica não exige, a princípio, a adição de reagentes químicos. Isso 

se torna vantajoso na medida em que as reações não deixam produtos tóxicos, pois o 

solvente comumente utilizado é a água. Portanto, é dispensável a solubilização em 

solventes orgânicos, o que proporciona melhor aplicação para usos biológicos, tendo em 

vista a menor toxicidade. Métodos químicos utilizados para a síntese de nanopartículas 

(sem o uso da radiação para redução) não são, na maior parte, considerados 

ambientalmente favoráveis, pois muitos reagentes utilizados são nocivos ao meio 

ambiente (NAGHDI et al., 2015). Por isso, aplicar a radiação na metodologia de síntese 

apresenta vantagens em relação aos métodos que necessitam de reagentes químicos 

redutores para se obter as nanopartículas. 

De acordo com recente revisão, o uso da radiação ionizante para a síntese de 

nanopartículas tem sido bastante eficiente (FREITAS DE FREITAS et al., 2018) . 

 

3.3 Nanopartículas e Irradiação Gama 

 

Desde as primeiras aplicações da radiação ionizante para precipitar fase sólida de 

sais de prata (SCHILLER; EBERT, 1969), a síntese de vários compostos inorgânicos com 

o uso desta técnica tem representado um campo tecnológico em rápido desenvolvimento 

(ABEDINI et al., 2013, 2016; FREITAS DE FREITAS et al., 2018; NGUYEN et al., 

2019). 
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A radiação ionizante refere-se à radiação emitida por ondas eletromagnéticas ou 

fótons, como raios gama e raios X, por exemplo, ou com emissão de partículas. Sabe-se 

que tais partículas ou fótons contêm energia para romper ou induzir ligações químicas, 

além de criar partículas eletricamente carregadas devido à interação com átomos ou 

moléculas. 

Os tipos de radiação ionizante mais comumente usados para a síntese radiolítica 

correspondem à luz UV – em comprimentos de onda específicos –, raios gama, raios X e 

feixe de elétrons (ABEDINI et al., 2013). 

Os irradiadores gama, que já são empregados para a esterilização de dispositivos 

e equipamentos médicos, processamento de polímeros e tratamento de produtos 

alimentares (CHMIELEWSKI, 2006), são os mais utilizados em sínteses que utilizam 

radiação ionizante. As fontes de irradiação gama são provenientes, em geral, de cobalto-

60 ou césio-137, esse último, porém, é restrito a pequenos irradiadores de armazenamento 

a seco independentes (SUN; CHMIELEWSKI, 2017).  

O poder de penetração é a principal característica dessa técnica, os raios gama 

consistem em fótons com maior capacidade de atravessar a matéria que outros tipos de 

raio, pois possuem maior energia e menor comprimento de onda. Geralmente, os raios 

gama (que são eletricamente neutros) se caracterizam por um baixo gradiente de 

transferência linear de energia, ou  LET (do inglês: linear energy transfer ), ou seja, geram 

poucos íons ao longo do seu trajeto. Por esse motivo, uma vantagem dos irradiadores 

gama é a deposição randômica da energia, característica das radiações de baixo LET, que 

se distribuem pelo solvente de forma a ser mais efetiva que as radiações de alto LET (LE 

CAËR SOPHIE, 2011). 

Via de regra, o uso de radiação ionizante para a síntese de nanopartículas envolve 

a radiólise do solvente no lugar de um redutor químico. A molécula de solvente quando 

é ionizada ou excitada gera uma variedade de espécies reativas que atuam no precursor 

levando à formação de nanopartículas. 

Em geral, a molécula de água (H2O) é utilizada como solvente. Quando a fonte de 

Cobalto-60 (Co-60) do irradiador é usada para promover a radiólise da molécula de H2O, 

a energia dos fótons será de 1,17 e 1,33MeV (1eV = 1,6 x 10-19J). Essa energia interage 

com a molécula de H2O, promovendo a ejeção quase imediata de um elétron da camada 

de valência. Consequentemente, há formação de um radical carregado positivamente, o 

íon hidrônio (H2O
+). Em seguida estas duas espécies radicalares (H2O• + e elétron) 

reagem. Como resultado, o elétron sofre relaxamento entre as moléculas do solvente 
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formando uma espécie chamada de elétron solvatado ou hidratado. Por sua vez, H2O
+ 

forma espécies oxidantes como OH• por meio de transferência de prótons (MA; WANG; 

MOSTAFAVI, 2018). 

No entanto, a síntese radiolítica de NP-Se envolve uma série de reações 

complexas. Nos estágios iniciais, a radiação ionizante produz grandes quantidades de H• 

(radicais hidrogênio) e elétrons hidratados (eaq
-) via radiólise das moléculas de H2O dos 

solventes aquosos. Essas espécies apresentam fortes potenciais negativos (ROJAS; 

CASTANO, 2012). Logo, como fortes agentes redutores, H• e eaq
- são capazes de reduzir 

cátions ao estado de oxidação zero, levando à formação de nanopartículas. De acordo com 

a equação 1, as espécies produzidas quando a solução aquosa é submetida à radiação 

ionizante são as seguintes (SPINKS; WOODS, 1990): 

 

H2O + radiação → eaq
-, H3O

+, H•, H2, OH• (radical hidroxila), H2O2 

 

Em que: eaq
- = életron solvatado; H3O

+ = íon hidrônio; H• = radical hidrogênio ou 

próton; OH• = radical hidroxil; H2O2 = peróxido de hidrogênio. 

 

A formação de nanopartículas pela irradiação gama é atribuída à radiólise da 

molécula de H2O, que gera radicais OH • e H •, e esses podem levar à geração de radicais 

secundários, os quais por sua vez desencadeiam a redução do selênio no estado de 

oxidação +4 – selenito de sódio – a Se0. 

De acordo com El-Batal e colaboradores, (2019), o mecanismo proposto para a 

formação de selênio elementar por radiação gama é o seguinte:  

 

SeO2 + H2O → Se4+ (1) 

H2O + raios γ → e-
aq + OH• + H + H2 + H2O2 (2) 

Se4+ + 4 e-
aq → Se• (3) 

RC−OH → RC−O• + H• (4) 

4RC − O• + Se4+ → Se• + RC−OH (5) 

nRCO−OH + Se• → Se (RC−OH)n (6) 

 

Em que: RCOH são agentes redutores ou estabilizadores presentes no meio 

líquido que as nanopartículas foram geradas.  
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Nas reações de síntese por irradiação gama, o tamanho, a forma e a composição 

química das partículas são afetadas principalmente pela natureza e concentração dos 

precursores. Outros fatores podem ser pH, dose e taxa de dose, tipo de radiação e presença 

de surfactante ou estabilizador.  

O pH é geralmente ajustado com hidróxido de sódio (NaOH) para promover os 

processos de redução radiolítica (ČUBOVÁ; ČUBA, 2019). A tendência geral é que o 

tamanho médio das partículas diminua com o aumento da dose (SAION; 

GHARIBSHAHI; NAGHAVI, 2013). Em relação às taxas de dose, as baixas geralmente 

produzem nanopartículas maiores, e as altas estão associadas a um menor tamanho 

quando as partículas são comparadas umas às outras (FREITAS DE FREITAS et al., 

2018). 

Na síntese radiolítica de nanopartículas é importante destacar que a radiólise da 

água produz agente oxidante (OH•) – que provoca a redução, ou seja, a perda de elétrons 

e a consequente elevação do Nox (número de oxidação) – e o agente redutor (H•) – que, 

por sua vez, desencadeia a oxidação ao receber elétrons e, com isso, diminuir do Nox. 

Por esta razão, a adição de estabilizadores que utilizem as espécies oxidantes é 

determinante para a síntese de nanopartículas, caso contrário, a mudança de equilíbrio da 

reação promoverá redução do Se0, o que leva à regeneração de selenito (Se+4). 

Um procedimento típico pode durar horas para síntese radiolítica de 

nanopartículas, a depender da atividade da fonte, pois as taxas de dose estão geralmente 

na faixa de kGy/h, e apenas alguns minutos no caso de irradiação por feixe eletrônico. 

Alguns parâmetros de diferentes sínteses foram fornecidos no trabalho de revisão de 

Čubová & Čuba,(2019) e são apresentados na Tabela 5. 
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Tabela 5 – Parâmetros de nanopartículas sintetizadas por radiação. 

 

Fonte: Adaptado de Čubová & Čuba,(2019) 
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O método de irradiação gama também foi aplicado para a síntese de nanopartículas 

de selênio usando dodecil sulfato de sódio como surfactante e etanol cuja função era captar 

os radicais hidroxila (ZHU; QIAN, 1996). Em um trabalho mais recente as NP-Se foram 

sintetizadas usando dextrano (polissacarídeo de elevado peso molecular) como estabilizador 

e também para captar os radicais hidroxila (HIEN et al., 2018). Comparada com outros 

métodos, a irradiação com raios gama provenientes de uma fonte de cobalto-60 tem sido 

considerada um método eficaz com várias vantagens, conforme descrito por Hien e 

colaboradores (2012) e também como uma via verde para a síntese de nanopartículas de 

metais nobres (HIEN et al., 2012; CHAUDHARY; UMAR; MEHTA, 2016). 

Nos dois trabalhos supracitados, foram alcançadas partículas com tamanho médio de 

70nm. No primeiro, as partículas foram amorfas quando secas à temperatura ambiente e 

cristalinas quando deixadas a 80°C, neste caso os tamanhos foram ainda menores (ZHU; 

QIAN, 1996). Apenas no segundo trabalho – mais recente (HIEN et al., 2018) – as 

propriedades antioxidantes das NP-Se foram testadas e os resultados comprovaram essa 

ação, sendo o produto obtido potencialmente promissor para uso em injeção ou 

administração oral para terapia de câncer e também para outros fins de aplicação, como 

discutido pelos autores (HIEN et al., 2018).  

Uma vantagem a ser considerada na síntese radiolítica de NP-Se é a possibilidade de 

realizar o procedimento sob condições de temperatura e pressão intrínsecas do ambiente. No 

caso do selênio, modificações alotrópicas podem ocorrer com pequenas elevações de 

temperatura (MINAEV; TIMOSHENKOV; KALUGIN, 2005; HASSAN; WEBSTER, 

2016). 

Assim sendo, a síntese de nanopartículas de selênio via radiação gama ainda tem 

muito espaço para estudos aprofundados, que propiciem melhor aproveitamento desta 

técnica de síntese na nanotecnologia. Ademais, existem poucos estudos sobre os efeitos das 

nanopartículas de selênio sintetizadas por tal via em células in vitro, assim como não há 

trabalhos que tenham determinado os efeitos nos parâmetros do estresse oxidativo, além de 

caracterizações variadas como as realizadas no presente trabalho. 

 

3.4 Selênio e Leveduras 

 

As leveduras Saccharomyces cerevisiae foram o primeiro organismo biológico a ter 

o seu genoma totalmente sequenciado (GOFFEAU; VASSAROTTI, 1991). Graças ao 
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sequenciamento realizado, sabe-se que essas leveduras não apresentam selenoproteínas, 

razão pela qual são muito utilizadas para estudos toxicológicos dos efeitos do selênio no 

metabolismo. Sendo, portanto, um sistema considerado ideal para testes dos efeitos de 

nanopartículas de selênio (LAZARD et al., 2017).  

Essas leveduras podem incorporar selênio inorgânico e transformá-lo em orgânico. 

Assim sendo, são chamadas leveduras selenizadas e comumente são utilizadas como fonte 

suplementar de selênio orgânico, pois apresentam baixo custo e são eficientes na 

incorporação desse elemento a partir de sais inorgânicos como, selenito e selenato de sódio 

(PONCE DE LEÓN et al., 2002; OLIVEIRA, 2006). De acordo com Kieliszek e 

colaboradores, (2015), células da levedura S. cerevisiae cultivadas na presença de selenato 

ou selenito acumulam selênio. Esses sais podem ser adicionados ao meio de cultivo antes ou 

no início da fase de crescimento celular (PONCE DE LEÓN et al., 2002).  

A incorporação de selênio (Se) nas leveduras ocorre, preferencialmente, pela via do 

enxofre (S), resultando em uma substituição do S pelo Se em aminoácidos, o que gera formas 

orgânicas que são mais facilmente assimiladas por animais (YOSHINAGA et al., 2018). 

Essas formas incluem selenometionina e selenocisteína e, em menor quantidade, tiamina 

(KONETZKA, 1977). 

As leveduras selenizadas são comercializadas na forma de pó e contêm 1 a 2mg de 

selênio por peso seco (YOSHINAGA et al., 2018). Em laboratório, os pesquisadores já 

conseguiram cerca de 3mg de selênio total por peso seco, sendo possível uma substituição 

maior que 98% de metionina por selenometionina (LEWINSKA; BARTOSZ, 2008; 

MCDERMOTT; ROSEN; LIU, 2010; MAPELLI et al., 2012). 

O acúmulo de selênio intracelular inicia-se com a ligação extracelular do elemento 

em um processo de quimiossorção que envolve a formação de ligações iônicas e 

complexação com moléculas da parede celular, como proteínas, fosfolipídeos e 

polissacarídeos. O transporte de selênio para o interior das células ocorre por meio do 

transporte ativo pelos transportadores de sulfato e, em menor escala, através dos 

transportadores de fosfato e de ácidos monocarboxílicos (ácido pirúvico, ácido lático, ácido 

acético e ácido propiônico) (KIELISZEK et al., 2015). 

Até o momento não foi descrito nenhum transportador exclusivo para selênio. O 

transporte é realizado pelos transportadores enzimáticos de enxofre como as sulfato-

permeases. A incorporação acontece da seguinte maneira: inicialmente, selenato (SeVI) é 

convertido pela enzima ATP sulfurilase em APSe (adenilselenato). APSe é transformado em 

PAPSe, (fosfoadenil selenato) pela enzima APS Kinase (fosfoadenil kinase). PAPSe é 
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transformado em selenito (SeIV) com auxílio da proteína tiorredoxina (neste processo é 

oxidada), selenito (SeIV) é transformado em H2Se pelas sulfato-redutases com o uso de 

NADPH. O processo está demonstrado na Figura 3. 

 

Figura 3 – Vias de redução do selênio em células de S. cerevisiae.  

 

Fonte: (KIELISZEK et al., 2015). 

 

A síntese de nanopartículas – monodispersas e esféricas – mediada por fungos foi 

descrita em vários trabalhos (GHARIEB; WILKINSON; GADD, 1995; SARKAR et al., 

2011; VETCHINKINA et al., 2013; ZARE et al., 2013; ASGHARI-PASKIABI et al., 2019) 

e, de acordo com o que já é conhecido, o selênio incorporado pode ser reduzido também ao 

estado de oxidação 0. 

Selenito pode ser reduzido a Se0 em reações com tióis reduzidos como glutationa. A 

glutationa converte selenito em selenodiglutationa (GS-Se-SG) ao doar elétrons e se torna 

glutationa oxidada. A selenodiglutationa pode ser ainda reduzida pela glutationa redutase 

(GR) ou pela tiorredoxina redutase (TR), levando à formação de selenopersulfureto de 

glutationa que é clivada em glutationa reduzida e selênio elementar (Se0) (WADHWANI et 

al., 2016). 

Um esquema simplificado é apresentado na Figura 4. 
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Figura 4 – Redução do selenito pela glutationa (GSH) 

 

Fonte: (WADHWANI et al., 2016). 

 

O mecanismo de síntese biológica de nanopartículas está diretamente relacionado ao 

micro-organismo utilizado, pois a capacidade de oxidar ou reduzir o elemento depende 

exclusivamente de seu metabolismo. Em geral, diferentes enzimas podem ser usadas durante 

o processo de oxirredução. Entretanto, as enzimas oxidoredutases formam uma classe 

enzimática frequentemente utilizada. Estas enzimas realizam reações redox deslocando 

elétrons de uma espécie para outra promovendo a redução do material via redutases 

dependente de NADH (PANTIDOS; HORSFALL, 2014).  

Também já foi descrito o mecanismo de síntese interna de nanopartículas com 

posterior saída da célula para acumular no meio extracelular. Ramanathan e colaboradores 

(2011) observaram em bactérias que sal de prata era incorporado, e posteriormente o material 

era reduzido até o estado de oxidação 0 (Ag0) (RAMANATHAN et al., 2011). De acordo 

Romero e colaboradores, um mecanismo semelhante ocorre em fungos, e o processo de 

síntese e liberação, nesses micro-organismos, seguiria o esquema apresentado na Figura 5: 
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Figura 5 – Esquema de síntese e liberação de nanopartículas por fungos. 

 

Fonte: Adaptado de ROMERO et al., 2018 

 

O metabolismo do selênio, já bem demonstrado na levedura, foi investigado expondo 

o micro-organismo aos compostos inorgânicos. No entanto, considerando a circulação de 

selênio no ecossistema e na biosfera, especula-se que micro-organismos, incluindo 

leveduras, devam possuir uma via metabólica específica para selenometabólitos derivados 

de animais e plantas (OGRA et al., 2018).  

Com a oferta de novos materiais contendo NP-Se sintetizadas (MICHALKE, 2018; 

VINKOVIĆ VRČEK, 2018; KHURANA et al., 2019), torna-se importante conhecer alguns 

efeitos de sua metabolização em modelos experimentais relevantes como S. cerevisiae. Por 

isso, neste trabalho optamos por estudar os efeitos das NP-Se em diferentes parâmetros do 

estresse oxidativo. 

Como foi visto, o selênio em seu estado 0, na forma de nanopartículas, é um dos 

derivados do metabolismo do selênio inorgânico. Estudos sobre o modo como nanomateriais 

de selênio são metabolizados ou quais os seus efeitos na levedura Saccharomyces cerevisiae 

ainda carecem de informações. 
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3.5 Saccharomyces cerevisiae 

 

O gênero Saccharomyces pertence ao reino dos fungos e constitui um grupo de 

leveduras muito usado pelo homem. Um representante muito importante é a espécie 

Saccharomyces cerevisiae. Este fungo é utilizado como fermento biológico, liberando gás 

dióxido de carbono (CO2) durante a metabolização de açúcar na massa de pão, por exemplo, 

fazendo-a crescer. 

É talvez a levedura mais utilizada, sendo aplicada na vinicultura e fabricação de 

cervejas desde os tempos antigos. Acredita-se que tenha sido originalmente isolada a partir 

da casca de uvas (MARSHALL, 1921). É um dos modelos eucariotos mais intensivamente 

estudados na biologia molecular e celular. Em relação a sua morfologia, as células de S. 

cerevisiae são redondas a ovoides e têm em média (3 a 6)µm de diâmetro e (20 a 160)µm3 

de volume (MORAN; PHILLIPS; MILO, 2010). 

Na Figura 6 apresentam-se imagens de leveduras S. cerevisiae visualizadas em 

microscópio óptico. 

 

Figura 6 –Saccharomyces cerevisiae observadas sob microscópio óptico. Em A aumento de 40x e 

de 100x em B. 

 

Fonte: (WATSON, 2004). 

 

A levedura realiza a fermentação de açúcar com a finalidade de obter energia química 

necessária à sua sobrevivência. A fermentação, glicólise anaeróbia, gera etanol (C2H6O) 

como produto e ocorre no citoplasma, enquanto a glicólise aeróbia ou respiração, ocorre na 

mitocôndria, na qual há oxidação total do açúcar. 

A glicólise é a principal via metabólica de transformação de açúcares em moléculas 

menores para posterior uso pela célula. Esta via metabólica tem a função de quebrar a 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fermento_biol%C3%B3gico
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molécula de glicose até ácido pirúvico, por meio de uma série de reações catalisadas por 

enzimas específicas, as quais estão localizadas na parede celular e no interior da célula. 

A respiração e a fermentação são as formas de utilização do piruvato na produção de 

energia. Na ausência de oxigênio (fermentação) há uma tendência para a atuação das enzimas 

piruvato descarboxilase e álcool desidrogenase, produzindo etanol e água a partir do ácido 

pirúvico. Todavia, na presença de oxigênio (respiração) há um deslocamento de parte do 

ácido pirúvico para o ciclo de Krebs, no qual este ácido será oxidado enzimaticamente a 

dióxido de carbono e água. 

Na Figura 7 apresenta-se o metabolismo de leveduras em ambas as condições, 

aeróbia e anaeróbia. 

 

Figura 7 – Metabolismo de leveduras sob condições aeróbias e anaeróbias. 

 

Fonte: Adaptado de (SALVATO, 2010). 

 

Uma peculiaridade do metabolismo da glicose ou, da frutose nas leveduras S. 

cerevisiae é a sua preferência por utilizar a fermentação mesmo em presença de oxigênio, 

razão pela qual estas leveduras são classificadas Crabtree positivas (DE DEKEN, 1966). 

Diferentes linhagens de S. cerevisiae são capazes de se multiplicarem por via aeróbia, 

quando são fornecidas glicose, maltose ou trealose. No entanto, o crescimento em outros 

açúcares é variável. A capacidade das leveduras de usar diferentes açúcares pode diferir, 

dependendo da via, aeróbia ou anaeróbia na qual são cultivados, e do seu background 

genético (RODRIGUES; LUDOVICO; LEÃO, 2006). 
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A levedura S. cerevisiae é capaz de utilizar amônia e ureia como fonte de nitrogênio, 

mas não pode usar o nitrato, uma vez que não tem a capacidade de reduzi-los a íons amônio. 

Essas leveduras também usam a maioria dos aminoácidos, dos peptídeos pequenos e das 

bases nitrogenadas como fontes de nitrogênio (TER SCHURE; VAN RIEL; VERRIPS, 

2000). 

Leveduras também têm uma exigência de fósforo e enxofre. O fósforo é assimilado 

como um íon de fosfato monopotássico, e o enxofre pode ser assimilado como um íon sulfato 

ou como compostos de enxofre orgânicos, por exemplo, aminoácidos metionina e cisteína. 

Alguns metais, magnésio, ferro, cálcio e zinco, também são necessários para o bom 

crescimento da levedura. 

S. cerevisiae é considerada um organismo não patogênico e geralmente seguro (FDA, 

2018), o que facilita sua utilização como modelo experimental em laboratórios. Esta 

levedura possui algumas peculiaridades que a tornam adequada para seu uso em estudos 

biológicos, como por exemplo: 

 

• Um ciclo de vida rápido; 

• Como um eucarioto, compartilha a estrutura celular interna complexa de plantas e 

animais, sem a elevada percentagem de DNA não-codificante que pode confundir a 

investigação em eucariontes superiores; 

• Fácil manipulação genética, isso viabiliza a criação e análise de mutantes tanto do 

genoma nuclear como do mitocondrial; 

• Genoma totalmente sequenciado em 1996 por Goffeau e colaboradores, (GOFFEAU 

et al., 1996) que demonstraram a similaridade com vários genes humanos. 

 

Muitas proteínas importantes na biologia humana foram descobertas em estudos de 

seus homólogos em levedura. Essas proteínas fazem parte do ciclo celular, da sinalização, 

de enzimas do processo de síntese proteica, dentre outras (KARATHIA et al., 2011). 

Uma característica peculiar das células de levedura é que elas são desprovidas de 

selenoproteínas (proteínas que contém selênio), ao contrário dos humanos que possuem 

cerca de 25 já descritas (KRYUKOV et al., 2003). Assim, esta levedura é considerada um 

modelo prático para o estudo dos efeitos do selênio. 

Muitos compostos de selênio têm um efeito significativo na viabilidade celular, na 

síntese de proteínas e na integridade do DNA. A determinação de condições ideais para a 
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produção de biomassa de levedura enriquecida com selênio orgânico é um problema 

desafiador enfrentado pelas indústrias alimentícia e farmacêutica (ASSUNÇÃO et al., 2015). 

Por isso, a adaptação das células de levedura às condições de estresse é um tópico importante 

da pesquisa (KIELISZEK et al., 2019). 

 

3.6 Estresse Oxidativo 

 

O estresse oxidativo é o resultado de um desequilíbrio entre as espécies antioxidantes 

e oxidantes nos organismos biológicos. A ocorrência do estresse oxidativo está ligada ao 

aumento de radicais livres em quantidades que ultrapassem a capacidade antioxidante. Nessa 

situação, a velocidade em que os radicais livres são gerados é maior que a de sua remoção 

pelos antioxidantes. O termo “estresse oxidativo” é usado, então, para descrever um conjunto 

de processos deletérios resultante do desequilíbrio entre a formação de radicais livres e a 

defesa antioxidante, que ocorre dentro das células (LI; HARVEY; MCNEIL, 2009). 

Os organismos em crescimento aeróbico sofrem exposição ao estresse oxidativo 

causado por formas parcialmente reduzidas de oxigênio molecular. O oxigênio é uma 

molécula que pode ser parcialmente reduzida e formar agentes quimicamente reativos, 

conhecidos como espécies reativas de oxigênio (EROs). Essas formas são prejudiciais para 

os constituintes celulares, lipídios, proteínas e DNA (WOLFF; GARNER; DEAN, 1986). 

A redução de oxigênio (O2) em duas moléculas de água (H2O) ocorre durante a 

respiração celular. Quando essa redução é incompleta, dá-se origem à formação de radicais 

livres ou a espécies químicas que são potencialmente oxidantes, tais como O2•
- (anion 

superóxido), H2O2 (peróxido de hidrogênio), OH• (radical hidroxila). 

Sabe-se que até 4% do oxigênio consumido pela célula não chegam a formar 

moléculas de H2O e ficam parcialmente reduzidos, ou seja, geram espécies reativas de 

oxigênio. Assim, EROs já existem normalmente nas células em situação de equilíbrio, porém 

elas podem ser aumentadas quando as células são expostas a condições de estresse, como 

por exemplo: radiação ionizante, elevada intensidade de luz, herbicidas, altas temperaturas, 

substâncias toxicas, poluentes e metais, dentre outras (HALLIWELL; GUTTERIDGE, 

2007). 

O estresse causado pela radiação ionizante, por exemplo, pode ser provocado pela 

ionização e excitação dos átomos. A energia incidida pode ser suficiente para arrancar 

elétrons orbitais e provocar ionização (MARTINEZ et al., 1997). Nos organismos 
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biológicos, que possuem a água como maior constituinte, a radiação incidente é capaz de 

causar também o fenômeno chamado de radiólise da molécula de água. Esse fenômeno é 

caracterizado pela formação de espécies reativas ou radicais livres a partir da quebra da 

molécula de H2O. Com isso, a radiação ionizante, a depender da dose, pode levar à morte 

celular como resultado da interação de radicais livres com DNA, mitocôndria, membranas e 

proteínas celulares (AZZAM; JAY-GERIN; PAIN, 2012). Em geral, as metodologias 

descritas para determinação do estresse oxidativo são realizados por meio de vários testes 

indiretos conhecidos como biomarcadores do estresse oxidativo, entre eles destacam-se, pela 

facilidade, a peroxidação lipídica ,a carbonilação de proteínas, os resíduos sulfidrílicos 

totais, dentre outros (KATERJI; FILIPPOVA; DUERKSEN-HUGHES, 2019). 

As reações de radicais livres com os lipídeos formam os peróxidos lipídicos, e essa 

reação é chamada de peroxidação lipídica. O processo acontece em cadeia e, por isso, pode 

induzir a oxidação de um grande número de moléculas lipídicas, dentre elas, os fosfolipídeos 

contendo ácidos graxos poli-insaturados. Os ácidos graxos mono-insaturados e os saturados 

são menos reativos, mas podem igualmente sofrer oxidação (CATALÁ, 2006).  

Por fim, os produtos finais das reações da peroxidação lipídica como por exemplo, 

MDA (malondialdeído), HNE (4-hidroxi-2-nonenal) não são inertes e, por sua vez, podem 

se associar ao DNA e proteínas formando novos adutos potencializando o poder deletério de 

suas alterações (AYALA; MUÑOZ; ARGÜELLES, 2014). O resultado são modificações 

nas propriedades físicas e químicas das membranas biológicas, com isso a fluidez e a 

permeabilidade são alteradas, o que pode causar rupturas. 

As modificações no estado redox dos lipídeos podem também afetar propriedades 

específicas da membrana, tais como transdução de sinais e alterações na permeabilidade 

iônica (VENDEMIALE; GRATTAGLIANO; ALTOMARE, 1999). Diante disso, 

determinar da extensão da peroxidação ocorrida nos lipídeos das membranas é uma forma 

de mensurar o estresse oxidativo sofrido pela célula (ESTERBAUER; SCHAUR; 

ZOLLNER, 1991). 

A oxidação em proteínas pode ocorrer por interação direta dos aminoácidos com as 

EROs ou por meio dos subprodutos gerados pelo estresse oxidativo, como carboidratos e 

lipídeos modificados (CHAKRAVARTI; CHAKRAVARTI, 2007). Resíduos de 

aminoácidos oxidados pelas EROs podem gerar fracionamento das proteínas ou a formação 

de macro agregados (BERLETT; STADTMAN, 1997) e os danos, nesses casos, são 

irreversíveis (DALLE-DONNE et al., 2006). 
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A oxidação por radicais livres de vários aminoácidos também resulta na formação de 

grupos carbonilas (aldeídos e cetonas) nas proteínas, os quais são gerados pela oxidação dos 

grupamentos laterais, principalmente resíduos de prolina, arginina, lisina e treonina 

(DALLE-DONNE et al., 2003). Grupamentos carbonila também podem ser introduzidos em 

proteínas graças a reações com produtos de degradação de lipídeos, como produtos finais 

gerados na peroxidação lipídica (MDA e HNE) (BERLETT; STADTMAN, 1997). 

A molécula de DNA também pode ser danificada pelo aumento de EROs nas células. 

Esse aumento acarreta reações que podem resultar em modificações de base, quebra de fita 

única ou de fita dupla, perda de purinas, ligação DNA-proteína, dano no açúcar desoxirribose 

e danos nos sistemas de reparo (COSTA; MORADAS-FERREIRA, 2001; HALLIWELL; 

GUTTERIDGE, 2007). Podem ser formados sítios abásicos – sem base nitrogenada – que 

também podem levar à ruptura de fita simples. As reações que provocam alterações em bases 

nitrogenadas são associadas a mutações e à perda da integridade do DNA e, também a 

diversas patologias (COOKE et al., 2003). 

Os organismos aeróbicos adaptaram defesas antioxidantes que podem ser 

enzimáticas ou não enzimáticas a fim de minimizar os efeitos nocivos das EROs e suas 

reações com macromoléculas constituintes das células, como carboidratos, lipídeos, 

proteínas e ácidos graxos. As defesas enzimáticas são dirigidas por enzimas com atividade 

antioxidante como a superóxido dismutase (SOD), a catalase (CAT), a glutationa peroxidase 

(GPx), a glutationa redutase (GR) e a glutationa S-tranferase (GTS) (SCANDALIOS, 2002; 

KUNWAR; PRIYADARSINI, 2011).  

As defesas não enzimáticas são realizadas por compostos com ação antioxidante 

intrínseca, tais como glutationa reduzida (GSH), que apresenta um grupo sulfidril com ação 

redox e reage com oxidantes produzindo glutationa oxidada (GSSG), podendo ser 

novamente reduzida pela enzima glutationa redutase. Outros exemplos são vitaminas C e E, 

flavonóides, β-caroteno (PHAM-HUY; HE; PHAM-HUY, 2008), coezima Q10, polifenóis 

e selênio (LIGUORI et al., 2018). 

Diversas selenoproteínas têm sido caracterizadas como enzimas antioxidantes, ex.: 

GSH-Px (glutationa peroxidase), TrxR (tiorredoxina redutase) e iodotironina deiodinases 

(REEVES; HOFFMANN, 2009). Vários ensaios clínicos forneceram evidências do papel 

central do selênio na prevenção e no tratamento de várias doenças como: DCV (doença 

cardiovascular), aterosclerose, diabetes mellitus, acidente vascular cerebral, hipotireoidismo 

e câncer (SANMARTIN et al., 2012). 
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No entanto, existem controvérsias quanto à administração de selênio, pois ele pode 

aumentar o risco de doenças neuronais por apresentar efeitos neurotóxicos em altas 

concentrações – inibição de prostaglandina no cérebro, inibição da esqualeno mono-

oxigenase, aumento da dopamina e de seus metabólitos, inibição da desidrogenase succínica, 

acetilcolina esterase e Na+/K+ ATPase (VINCETI et al., 2010). Diante do exposto, são 

necessários mais estudos a fim de determinar os níveis ideais de selênio que possam 

maximizar os benefícios à saúde, evitando potenciais efeitos tóxicos (SANMARTIN et al., 

2012). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Modelo Biológico 

 

Neste trabalho foi utilizada a linhagem de Saccharomyces cerevisiae BY4741 

(linhagem selvagem), genótipo MATa; his3∆1; leu2∆0; met15∆0; ura3∆0 obtida da 

European Saccharomyces cerevisiae Archive for Functional Analysis (EUROSCARF), no 

Instituto de Biociências da Universidade de Frankfurt na Alemanha. 

 

4.2 Meios de Cultura 

 

• Meio de cultura YPG – Yeast Peptone Glucose ou Extrato de Levedura, Peptona e 

Glicose – foi utilizado para cultivo das leveduras em laboratório e, também, para síntese de 

nanopartículas de selênio. É composto por 2% de glicose, 2% de peptona e 1% de extrato de 

levedura diluídos em água destilada. O meio foi autoclavado durante quinze minutos a 127°C 

e 1,5atm (152kPa). Para meio sólido, 2% de ágar foi adicionado. 

 

• Meio de cultura YNB – Yeast Nitrogen Base ou base nitrogenada de levedura – 

composto por 0,67% YNB, 2,00% de glicose, 0,52% de citrato de sódio e 0,70% de ácido 

cítrico. Foram adicionados os seguintes aminoácidos: histidina, uracila e metionina 

(20mg/L) e leucina (60mg/L). 

 

4.3 Solução de Selenito de Sódio 

 

Foi utilizado o sal selenito de sódio (Na2SeO3) de peso molecular 172,94g, adquirido 

da Sigma©. Este sal é pesado e diluído em água destilada previamente autoclavada. O 

armazenamento é feito a 4°C em vidro âmbar estéril. Para efeito de cálculo, as concentrações 

usadas na preparação da solução foram estabelecidas de acordo com a quantidade de selênio 

presente no selenito de sódio (2,19g/L de Na2SeO3 contém 1g/L de selênio). 

 

4.4 Síntese Radiolítica de Nanopartículas de Selênio 
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A síntese das nanopartículas de selênio foi realizada sob irradiação gama. Solução de 

selenito de sódio foi acrescida ao meio YPG, utilizado comumente para o cultivo de 

leveduras. A quantidade adicionada foi suficiente para uma concentração final de 1mM de 

selênio. Na Figura 8 apresenta-se o esquema do método utilizado para a síntese de NP-Se. 

 

Figura 8 – Esquema ilustrando a síntese de NP-Se. 

 

 

O meio YPG (de cor acastanhada) acrescido de selenito de sódio, em solução aquosa 

transparente e que possui o selênio no estado de oxidação +4, foi submetido a uma dose de 

25kGy de irradiação gama (50cm de distância da fonte e uma taxa de dose de 532,96Gy/h – 

taxa de dose da fonte em outubro/2019). Nanopartículas de selênio (estado de oxidação 0) 

são formadas, pelo processo de redução, após várias reações geradas pela irradiação. 

O meio foi centrifugado em rotação de 18000gc  por vinte minutos (10°C) e o 

sobrenadante descartado. O pellet de nanopartículas foi lavado três vezes com água destilada 

estéril. Após secagem à temperatura ambiente, as NP-Se foram caracterizadas e sua 

influência em parâmetros do estresse oxidativo testada em leveduras S. cerevisiae. 

 

4.5 Componentes do meio YPG testados isoladamente 

 

Para verificar a possível influência de cada componente do meio de cultura YPG, 

isoladamente ou combinado, na síntese de nanopartículas de selênio, foi realizado teste com 

as possíveis combinações dos ingredientes. Na Figura 9 são apresentados os tubos com os 

meios analisados. 
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Figura 9 – Componentes do meio YPG testados isoladamente e combinados. 

 

 

A todos os tubos foi acrescentada solução de selenito de sódio na mesma 

concentração utilizada no item 4.4 (concentração final de1mM de selênio). A ordem dos 

tubos apresentada na figura, da esquerda para direita, foi: água (H2O), meio YPG completo 

(YPG), extrato de levedura 1% (Y), peptona 2% (P), glicose 2% (G), extrato de levedura 1% 

mais peptona 2% (Y+P), extrato de levedura 1% mais glicose 2% (Y+G) e glicose 2% mais 

peptona 2% (G+P). Todos foram submetidos à dose de 25kGy de radiação gama. 

 

4.6 Caracterização das Nanopartículas de Selênio 

 

4.6.1 Propriedades Físico-Químicas das NP-Se 

 

As nanopartículas de selênio foram analisadas com relação ao diâmetro 

hidrodinâmico, à carga superficial – potencial Zeta – e ao índice de polidispersão (PdI) por 

meio do equipamento Malvern 3000 Zetasizer NanoZS, (Malvern Instruments, UK), 

pertencente ao Laboratório de Caracterização de Materiais Nanoestruturados do CDTN.  

O diâmetro hidrodinâmico de partículas foi avaliado por espectroscopia de correlação 

de fótons por espalhamento dinâmico da luz (Dynamic Light Scattering – DLS). Nesta 
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técnica, o diâmetro hidrodinâmico é calculado a partir das propriedades de difusão da 

partícula, sendo o resultado um indicativo do tamanho aparente da partícula dinâmica 

hidratada/solvatada. As medidas de DLS são baseadas no movimento browniano das NPs e 

retratam a velocidade delas em suspensões aquosas.  

O diâmetro hidrodinâmico é, portanto, o de uma esfera que possui o mesmo 

coeficiente de difusão translacional da partícula que está sendo medida com uma camada de 

água ao seu redor. Desse modo, o valor mensurado é aproximado, pois há interação da água 

com a partícula, e esta camada de água, formada na superfície, tem sua dimensão expressa 

no resultado da medição final. 

O potencial Zeta é medido por eletroforese para avaliar carga superficial. O nome é 

dado à diferença de tensão elétrica entre a superfície de cada coloide e sua suspensão líquida. 

Como não pode ser medido diretamente, o potencial Zeta é calculado por meio do 

rastreamento do movimento de partículas carregadas em um campo de tensão, chamada 

mobilidade eletroforética (EM). As medidas EM podem ser expressas em µm/s (micrometro 

por segundo), que representa uma medida de velocidade, ou em V/cm (volt por centímetro), 

que expressa intensidade do campo elétrico. Portanto, mobilidade eletroforética é uma 

medida relativa de quão rápido uma partícula se move em um campo elétrico. 

O cálculo do potencial Zeta é realizado pelo equipamento por meio da equação de 

Henry, que relaciona uma função com o tamanho das partículas, a viscosidade do meio e sua 

constante dielétrica. Assim, os resultados do Zetasizer para o potencial Zeta expressam, de 

certa forma, a estabilidade das partículas, sendo que, quanto maior for o valor encontrado, 

mais estável é o particulado. Essa estabilidade é classificada de acordo com os dados da 

Tabela 6: 
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Tabela 6 – Relação do potencial zeta com a estabilidade das nanopartículas. 

Potencial zeta [mV] Comportamento coloidal 

De 0 a ±5 Rápida coagulação ou floculação 

De ±10 a ±30 Instabilidade incipiente 

De ±30 a ±40 Estabilidade moderada 

De ±40 a ±60 Estabilidade boa 

A partir de ±61 Estabilidade excelente 

Fonte: (O’BRIEN et al., 1990). 

 

O PdI (índice de polidispersão) é adimensional, variando entre zero e um (0-1), e 

indica a distribuição de tamanhos das partículas. Os cálculos para esses parâmetros são 

definidos no documento padrão ISO 13321: 1996 e ISO 22412: 2008 (“ISO - ISO 

22412:2008 - Particle size analysis — Dynamic light scattering (DLS)”, ; “ISO 

13321:1996(en), Particle size analysis — Photon correlation spectroscopy”, ). 

As análises do diâmetro hidrodinâmico, do potencial zeta e do PdI das partículas 

foram realizadas com alíquotas de suspensões aquosas na proporção de 1:10 (v/v). 

 

4.6.2 Potencial Zeta em Função do pH 

 

Outra propriedade a ser avaliada que interfere na interação das partículas com o meio 

é o pH da solução, pois afeta diretamente o potencial Zeta. Portanto, com o uso do mesmo 

equipamento (Malvern 3000 Zetasizer NanoZS) avaliou-se também as variações de pH e sua 

influência no potencial Zeta das amostras de nanopartículas de selênio em suspensão aquosa. 

Para isso, utilizou-se um titulador acoplado ao equipamento com uma solução de NaOH 1M 

e duas de HCl 1M e HCl 0,5M para ajustes de pH e o potencial Zeta foi medido 

simultaneamente. 

 

4.6.3 Espectroscopia UV/VIS 

 

A espectroscopia no ultravioleta/visível utiliza luz na faixa do visível, do ultravioleta 

próximo e do infravermelho próximo. Nessas faixas de energia as moléculas sofrem 

transições eletrônicas moleculares, absorvendo energia. Assim, há uma atenuação da energia 

incidida. O resultado da análise é apresentado na forma de espectro (absorbância x 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Radia%C3%A7%C3%A3o_infravermelha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Transi%C3%A7%C3%A3o_eletr%C3%B4nica&action=edit&redlink=1
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comprimento de onda) com o qual é possível realizar um estudo qualitativo e quantitativo 

da amostra. O equipamento utilizado para essa análise foi o 2300 Mutilabel Reader Perkin 

Elmer operado pelo software Enspire com comprimentos de onda na faixa de 230-800nm. 

 

4.6.4 Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

Para imagens de microscopia eletrônica de varredura (MEV), dez microlitros de 

solução contendo nanopartículas foram gotejados em fita de carbono e mantidos por quatro 

horas a temperatura ambiente para secagem antes da análise. 

Todas as imagens foram realizadas em microscópio eletrônico de varredura com 

emissão por efeito de campo (FEG-MEV), modelo SIGMA VP, fabricado pela Carl Zeiss 

Microscopy©. O equipamento pertence ao laboratório de Microscopia Eletrônica do Serviço 

de Nanotecnologia e Materiais Nucleares – SENAN – do CDTN. 

O MEV permite visualizar a morfologia e, ao mesmo tempo, avaliar a composição 

química de uma amostra. Dessa forma, podem apresentar EDS (espectroscopia de energia 

dispersiva) acoplado. Esse sistema de microanálise é constituído por espectrômetro de 

energia dispersiva de raios X (EDS). Para o trabalho foi utilizado o modelo XFlash 410-M, 

fornecido pela Bruker Nano GmbH. O sistema é controlado pelo software ESPRIT e por 

meio dele realizaram-se análises pontuais para obter mapas de distribuição de elementos. 

 

4.6.5 Microscopia Eletrônica de Transmissão 

 

Os aspectos morfológicos e cristalinos foram verificados por meio de microscopia 

eletrônica de transmissão com o equipamento Tecnai G2-20 – SuperTwin FEI – 200kV, do 

Centro de Microscopia da Universidade Federal de Minas Gerais (CM-UFMG). 

As amostras de nanopartículas são diluídas em água destilada estéril e passam por 

trinta minutos no ultrassom, modelo USC – 1800A com frequência de 40kHz e potência de 

132W. Em seguida, as nanopartículas foram depositadas sobre um porta amostras de cobre 

recoberto com fios ultrafinos do tipo Holey Carbon. 

 

4.6.6 Difração de raios X 

 

A amostra de nanopartículas de selênio foi depositada sobre lâmina de vidro, após 

completa secagem, a fim de verificar sua cristalinidade. O equipamento utilizado foi o 
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difratômetro de raios X automático, marca Rigaku©, modelo D|MAX, com goniômetro 2Ө, 

gerador de raios X de 3kW de alta frequência e câmara de alta temperatura. O instrumento 

pertence ao Laboratório de Difração de Raios X do Serviço de Tecnologia Mineral – SETEM 

– do CDTN. 

 

4.6.7 Análise XPS 

 

Para verificar o estado de oxidação, amostras contendo selenito de sódio e 

nanopartículas de selênio foram caracterizadas em equipamento de espectroscopia foto-

eletrônica de raios X (XPS) modelo SPECS PHOIBOS 150 MCD, utilizando-se uma fonte 

de raios X monocromática, com anodo de Al Kα (1486,6eV). O equipamento pertence ao 

Laboratório de Física Aplicada do Serviço de Nanotecnologia e Materiais Nucleares – 

SENAN – do CDTN. 

Este equipamento utiliza um feixe incidente de raios X que causa a ejeção de elétrons 

dos níveis dos átomos da amostra. A energia do elétron ejetado é afetada pelo estado de 

valência do elemento e pode ser medida. Este processo é conhecido como o efeito do 

deslocamento químico e é uma das maiores potencialidades da técnica de XPS. Utilizando-

se desses princípios, por meio do equipamento, determinou-se o estado de oxidação tanto da 

amostra de selenito de sódio quanto das nanopartículas de selênio. 

 

4.7 Tratamento da Levedura S. cerevisiae com Selenito de Sódio e com 

Nanopartículas de Selênio 

 

As células de levedura S. cerevisiae foram pré-incubadas em meio de cultura YPG à 

temperatura ambiente sob agitação de 150rpm por 24h. Após este período o meio com 

células foi centrifugado a 3000gc por cinco minutos e o sobrenadante foi descartado. O pellet 

de células foi ressuspenso em mesmo volume de meio YNB. A esse meio foi acrescentado 

1mM de nanopartículas de selênio ou 1mM de selênio em solução de selenito de sódio. 

Também foi mantido um grupo controle, o qual não recebeu nenhum tratamento. Esses 

grupos foram deixados em agitação (150rpm) por 24h. Decorridas as 24h o meio com células 

tratadas foi centrifugado e o sobrenadante descartado. O pellet de células foi utilizado para 

as análises posteriores. 

 

4.8 Irradiação das Células após Tratamento 
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O pellet de células obtido após tratamento foi irradiado no Laboratório de Irradiação 

Gama (LIG) localizado no CDTN. As células foram submetidas a uma dose de 400Gy com 

uma taxa de dose de 532,96Gy/h com uma distância de 50cm da fonte. Na Figura 10 é 

apresentada a organização dos tubos com células no irradiador.  

 

Figura 10 – Suporte contendo tubos com células posicionado em frente à fonte Co60. 

 

 

Foi utilizado o Irradiador Panorâmico Multipropósito equipado com fonte de cobalto-

60 estocada a seco, modelo IR 214, fabricado pela MDS Nordion. 

 

4.9 Crescimento de células S. cerevisiae em placa 

 

A fim de observar o crescimento das leveduras, as células foram divididas nos 

seguintes grupos: Controle (sem tratamento); NP-Se (células tratadas com 1mM de NP-Se) 

e Selenito (células tratadas com 1mM de selenito de sódio). Cada grupo foi subdividido em 

dois para análise do efeito da irradiação no crescimento celular. Um dos subgrupos não 

recebeu dose de radiação ionizante, e o outro foi submetido à 400Gy de radiação gama. Após 

o processo de tratamento e posterior irradiação, as células foram contadas e diluídas em PBS 

estéril até uma concentração final de 104 células por mililitro. Dessa concentração foram 

retirados 100µL e espalhados homogeneamente em placas de petri contendo 20mL de meio 

YPG com ágar. As placas foram armazenadas por 48h em estufa com temperatura controlada 

de 30°C. As colônias foram contadas e o resultado numérico apresentado em forma de 

gráfico. As placas também foram fotografadas. Todo o experimento foi realizado em 
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triplicata e a média aritmética apresentada com desvio padrão entre as amostras de cada 

grupo. 

 

4.10 Obtenção dos Extratos Celulares e Dosagem de Proteínas 

 

As células de S. cerevisiae foram ressuspensas em tampão de lise (Tampão Fosfato 

de Sódio 50mM, pH 7,0; EDTA 1mM e PMSF 1mM), adicionando-se, a seguir, pérolas de 

vidro de acordo com protocolo descrito por (LUSHCHAK et al., 2005). A ruptura das células 

foi realizada por seis ciclos de trinta segundos de agitação vigorosa, em vórtex, intercalados 

com períodos de repouso em gelo. Após a lise celular, centrifugou-se a suspensão a 2000gc 

por cinco minutos, e o sobrenadante (extrato bruto) foi utilizado para realização da dosagem 

de proteínas. O conteúdo proteico dos extratos brutos foi determinado de acordo com o 

método descrito por (BRADFORD, 1976), utilizando uma solução soroalbumina bovina 

(BSA) como padrão. 

 

4.11 Peroxidação de Lipídeos 

 

A determinação da peroxidação lipídica foi feita pelo método TBARS (do inglês 

Thiobarbituric Acid Reactive Species) ou substâncias reativas com o ácido tiobarbitúrico 

descrito por Howlett e Avery (HOWLETT; AVERY, 1997a, 1997b). A quantidade de 

lipídeos peroxidados foi determinada de acordo com as substâncias que reagiram com o 

ácido tiobarbitúrico. As substâncias reativas a esse ácido (TBARS) são compostas de 

diversos produtos finais de baixo peso molecular formados via decomposição de alguns 

produtos primários e secundários da peroxidação lipídica. A análise da quantidade de 

TBARS é utilizada como um indicador de estresse oxidativo. O cálculo foi realizado tendo 

como referência uma curva padrão de malondialdeído (MDA), que é um dos produtos da 

peroxidação lipídica. Na Figura 11 é apresentada a reação que acontece entre TBARS e 

MDA. 
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Figura 11 – Reação de TBARS entre o ácido 2-tiobarbitúrico e o malondialdeído, formando o 

complexo colorido TBA-MDA. 

 

Fonte: (PUNTEL, 2008). 

 

Após a incubação realizada de acordo com o item 4.7, os extratos celulares foram 

preparados de acordo com o item 4.10. O ácido tricloracético (TCA – concentração final de 

10%) foi adicionado ao sobrenadante previamente separado, e a suspensão foi deixada em 

gelo durante trinta minutos. Após este período, a amostra foi centrifugada (3000gc por cinco 

minutos) e 600L foram retirados do sobrenadante ao qual se adicionou a solução de TBA 

(0,5% de ácido tiobarbitúrico preparado em TCA 20%). As amostras foram aquecidas por 

sessenta minutos a 100ºC e depois foram deixadas à temperatura ambiente para resfriamento. 

Após esta etapa, a absorbância foi determinada espectrofotometricamente a 532nm. 

O índice de peroxidação lipídica foi expresso em picomoles de malondialdeído 

(produto da reação) por miligrama de proteína por mililitro (pmol MDA/mg proteína). 

 

4.12 Carbonilação de Proteínas 

 

A dosagem de proteínas carboniladas foi realizada pelo método descrito por 

(LUSHCHAK; GOSPODARYOV, 2005), o qual utiliza a dinitrofenilhidrazina (DNPH). A 

DNPH reage com grupos carbonil das proteínas formando dinitrofenihidrazona (DNP) que 

possui cor característica e pode ser medida espectrofometricamente a 370nm. 

Os extratos foram preparados de acordo com o item 4.10 e após centrifugação o pellet 

foi utilizado para dosagem de proteínas carboniladas. Solução de DNPH (10mM), preparada 

previamente em solução de HCl 2mM, foi adicionada ao extrato de células e deixado por 

uma hora à temperatura ambiente. Decorrida uma hora, TCA (10%) foi acrescentado e 

mantido por mais quinze minutos. Após este período, a suspensão foi centrifugada a 10000gc 

por dez minutos, e o sobrenadante descartado. Então, adicionou-se Etanol/Butila (1:1). Este 

processo foi repetido por três vezes nas mesmas condições supracitadas. O pellet foi 
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ressupenso em Guanidina-HCl 6M e depois centrifugado para remoção de partículas 

insolúveis. O sobrenadante, então, foi utilizado para determinação da dinitrofenilhidrazona. 

Os cálculos foram feitos usando um coeficiente de extinção molar de 22x103M-1 para o 

DNPH (LUSHCHAK; GOSPODARYOV, 2005), e os resultados expressos em nanomoles 

por miligrama de proteína por mililitro. 

 

4.13 Resíduos Sulfidrílicos Totais 

 

Os resíduos sulfidrílicos totais foram determinados pelos métodos de (ELLMAN, 

1959) e (DAVIDSON; SCHIESTL, 2001), usando 5-5´dithio-bis 2-ácido-nitrobenzoico – 

DTNB. Na presença de grupamento tiol, a solução de DTNB forma 5-mercapto-2-

nitrobenzoico, produzindo uma coloração amarela característica que pode ser determinada 

espectrofotometricamente a 412nm. Na Figura 12 é apresentada a reação entre DTNB com 

os resíduos sulfrílicos, gerando 5-mercapto-2-nitrobenzoico, intitulada reação de Ellman. 

 

Figura 12 – Reação de Ellman. 

 

Fonte: (ELLMAN et al., 1961) 

 

A partir da obtenção dos extratos celulares, foram utilizados 0,5mg de proteína 

diluída em tampão 0,1M fosfato de sódio com pH 7. Foram retirados 200L de cada 

preparação e adicionou-se tampão fosfato de sódio 0,01M, p.H. 8,0, com mais 7L de 

reagente de Ellman (0,01M DTNB em 10mL de tampão 0,1M de fosfato de sódio pH 7,0). 

A absorbância foi determinada a 412nm após vinte minutos de incubação à temperatura 

ambiente. O coeficiente de extinção molar usado para determinar a concentração de resíduos 

sulfidrílicos totais para o DTNB foi 13600M-1cm-1. 

Os resultados foram expressos em micromoles de resíduos sulfidrílicos por 

miligrama de proteína por mililitro (mol/mg proteína). 
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4.14 Avaliação da Geração das Espécies Reativas de Oxigênio 

 

A avaliação da geração de EROs (espécies reativas de oxigênio) foi realizada 

utilizando a sonda fluorescente 2,7-diclorodihidrofluoresceina diacetato (DCFH-DA). Esta 

molécula penetra na membrana celular por difusão passiva. Quando está no interior da 

célula, a molécula sofre deacetilação pela ação das esterases intracelulares formando a 

diclorodihidrofluoresceína (DCFH). Na presença de EROs, esta molécula é oxidada 

formando a diclorofluorescína (DCF), que é uma molécula fluorescente (RHEE et al., 2010). 

O número de células utilizado foi igual a 2x108 células por mililitro. Após incubação 

com NP-Se ou selenito de sódio, além do grupo controle, parte das células foram irradiadas 

com uma dose de 400Gy. Num segundo momento, foram lavadas uma vez com PBS estéril 

e incubadas com 0,05mM de DCFH-DA durante duas horas a 30ºC no escuro.  

Ao final as células foram lavadas, ressuspensas em PBS e a absorbância determinada 

espectrofotometricamente. Também foram visualizadas em microscópio de fluorescência 

Zeiss Axionplan acoplado a uma câmera digital. 

 

 

4.15 Disposição Final de Rejeitos 

 

Todos os meios de cultivo contendo resíduos de selênio foram estocados no 

laboratório de Radiobiologia do CDTN em bombonas plásticas que, por sua vez, foram 

acondicionadas em caixas plásticas devidamente etiquetadas. Quando esgotada a capacidade 

máxima de armazenamento, as bombonas foram enviadas ao serviço de Gerência de Rejeitos 

do CDTN que as manteve sob sua guarda para a disposição final ambientalmente adequada. 

 

4.16 Análise Estatística 

 

Os resultados foram expressos em média e ± desvio padrão de três experimentos 

independentes, sendo as amostras triplicadas em cada um. A significância estatística foi 

considerada p≤0,05 utilizando teste One-Way ANOVA.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1  Síntese Radiolítica de Nanopartículas de Selênio 

 

O meio YPG preparado conforme descrito no item 4.4 apresentou coloração 

avermelhada ao término da irradiação. A presença dessa coloração fornece, visualmente, a 

primeira confirmação da formação de nanopartículas de selênio. Este parâmetro é bastante 

utilizado pela literatura (CHAUDHARY; UMAR; MEHTA, 2016), pois a cor avermelhada 

é característica da geração de um dos alótropos do selênio, o selênio elementar (MISHRA et 

al., 2011). Entretanto, outras técnicas são subsequentemente empregadas para confirmação 

da presença de nanopartículas com as devidas caracterizações posteriores. 

Na Figura 13 apresenta-se uma fotografia do meio YPG antes e outra após a 

irradiação gama. 

 

Figura 13 – Meio YPG utilizado para síntese de NP-Se. Em A, meio com adição de 1mM de selenito 

de sódio. Em B, o mesmo meio após ser submetido a uma dose de 25kGy de irradiação gama. 

 

 

Na parte A da Figura 13 está o tubo com meio YPG antes da irradiação e já acrescido 

de solução de selenito de sódio. Nesta etapa, o meio ainda apresenta sua cor castanha 
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característica. Na parte B, a cor avermelhada pode ser observada, o que indica a formação 

de nanopartículas de selênio. A mudança de cor do meio, ocorre devido à ressonância 

plasmônica de superfície, que é uma característica espectroscópica da formação de 

nanopartículas de selênio (LIN; WANG, 2005). 

O efeito plasmônico acontece graças à oscilação coletiva dos elétrons, localizados na 

superfície da nanopartícula, com a energia eletromagnética incidente. A nuvem de elétrons 

apresenta uma oscilação própria, e o comprimento de onda da luz incidente adquire este 

mesmo “balanço”. A frequência de ressonância depende do tamanho, da forma e da 

composição química de uma partícula. Em geral, ela ocorre nos comprimentos de onda do 

espectro eletromagnético visível e infravermelho. Portanto, a modificação de cor 

apresentada pelos compostos em escala nanométrica é reconhecida e está bem caracterizada 

em alguns metais nobres como ouro e prata. Essa é uma das técnicas empregadas para 

caracterizar suspensões de nanopartículas desses materiais (KRAVETS et al., 2018).  

O selênio ainda não possui caracterização bem estabelecida como ouro e prata. 

Entretanto, a alteração de cor observada indica essa possível interação de elétrons 

superficiais com a luz incidente e, consequentemente, a formação de nanopartículas. O 

indicativo de alteração de cor vem sendo utilizado por diversos autores por ser uma 

característica espectroscópica facilmente observada (ZHANG et al., 2004; KUMAR; 

SEVONKAEV; GOIA, 2014; ASGHARI-PASKIABI et al., 2019; MATES et al., 2019; 

VAHDATI; TOHIDI MOGHADAM, 2020).  

O método de síntese radiolítico empregado no presente trabalho faz uso da radiação 

gama para obtenção de nanopartículas. O protocolo é de simples execução, pois não são 

necessários muitos reagentes. Comparativamente aos demais métodos utilizados, a síntese 

radiolítica apresenta vantagens como: a redução é realizada pela radiação, sem uso de 

reagente tóxicos ou que deixem resíduos; a taxa de redução é conhecida, pois a quantidade 

de equivalentes redutores gerados pela radiação é bem definida; a absorção da radiação 

ocorre sem interferência de absorção da luz e; ainda; como apontado no trabalho de Zhang 

e colaboradores (2010), o agente redutor é uniformemente formado na solução (ZHANG et 

al., 2010), dadas as características de distribuição de energia e penetração que ocorrem com 

fontes de radiação de baixo LET (transferência linear de energia). Outra vantagem, 

principalmente para a síntese de nanopartículas de selênio, é a possibilidade de efetuar todo 

o processo sob condições de temperatura e pressão ambiente, visto que o selênio apresenta 

alotropias que podem alterar-se conforme a variação da temperatura (SAUNDERS, 1899). 
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5.2 Teste dos Componentes do Meio de Cultura 

 

Para verificar o papel de cada um dos constituintes do meio YPG na formação das 

nanopartículas, foi realizada a síntese como descrito no item 4.4, porém com a composição 

do meio líquido como apresentada na Figura 14. 

 

Figura 14 – Componentes do meio YPG testados isoladamente. Sendo H2O= água destilada; YPG= 
meio de cultura completo, Y= extrato de levedura, P= peptona, G= glicose, Y+P= extrato de levedura 

e peptona, Y+G= extrato de levedura e glicose, P+G= peptona e glicose. 

 

 

Na parte A da Figura 14 são mostrados os componentes do meio YPG da maneira 

como foram combinados e testados. Na parte B, é mostrado o resultado após exposição dos 

tubos a 25kGy de radiação gama. Mais uma vez, o critério utilizado para avaliar a formação 

das nanopartículas foi a mudança da coloração do meio após processo de irradiação. 

Observa-se que apenas a combinação de H2O, selenito de sódio e radiação ionizante 

não levou à formação de nanopartículas. Dessa forma, sabe-se que a radiólise das moléculas 

de água e a consequente produção e reação de diferentes espécies químicas não foi suficiente 

para sintetizar nanopartículas de selênio. 

Em trabalho recente de Yousefi; Moazami (2019), os pesquisadores realizaram a 

síntese de nanoestruturas de níquel associando sulfato de níquel (NiSO4) ao álcool e à 

radiação gama. Essa mesma combinação de álcool e radiação ionizante foi anteriormente 

utilizada no trabalho de Zhu e Qian (1996) para síntese de nanopartículas de selênio. Em 

ambos os trabalhos, a presença do álcool foi necessária para realizar o “scavenger” de 

radicais hidroxil, gerados durante a irradiação. 
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No presente trabalho não houve utilização de álcool, então, como considerado por 

Zhang e colaboradores (2006) e também por Gharibshahi e colaboradores (2017), a reação 

de redução de selenito de sódio pode ter sido revertida pela reoxidação de Se0, impedindo a 

formação de NP-Se durante o tempo de exposição à radiação gama. 

No tubo com meio YPG, como visto no item 5.1, há o aparecimento da cor vermelha 

após irradiação, o que indica a presença de material nanoparticulado de selênio. 

Observando-se os tubos com extrato de levedura (Y) e com peptona (P), ambos nas 

concentrações comumente utilizadas para a produção de meio YPG completo, 1 e 2% 

respectivamente, não é possível observar mudança de cor. Portanto, presume-se a ausência 

da síntese de nanopartículas. O mesmo fenômeno acontece quando esses dois ingredientes 

são combinados (tubo: Y+P), a cor vista inicialmente na parte A é a mesma encontrada após 

o processo de irradiação, mostrado na parte B da Figura 14. 

A presença da glicose isolada (G), ou combinada ao extrato de levedura (Y+G), ou à 

peptona (P+G), mostrou-se indispensável para a síntese de nanopartículas de selênio no 

método utilizado. Na parte B, a cor vermelha pode ser identificada em todos os tubos em 

que há glicose, indicando que, neste caso, esse açúcar atua na redução do selênio, 

colaborando para o processo de síntese de nanopartículas. 

A glicose é um açúcar redutor, monossacarídeo não ramificado de fórmula química 

C6H12O6, e apresenta um grupamento aldeído no carbono 1 (C1) que atua como agente 

redutor. Os outros cinco carbonos possuem grupos hidroxilas que podem formar ligações de 

hidrogênio com outras moléculas e também agir como um fraco redutor. Desse modo, a 

molécula de glicose pode ter dupla função: agente redutor e surfactante ao envolver a 

nanoestrutura formada (TAVAKOLI et al., 2014).  

No trabalho de Ingole e colaboradores (2010) verificou-se que a redução de 

selenosulfato de sódio pela glicose é um método simples para a produção de nanopartículas 

de selênio em condição de temperatura ambiente. Além disso, a glicose não foi usada apenas 

como agente redutor, mas também atuou como estabilizante para evitar agregações de 

partículas. Dessa forma, os autores concluíram que as partículas de selênio estabilizadas com 

glicose poderiam ser usadas como material biocompatível para aplicações biológicas. 

Apesar de neste teste apenas o açúcar se mostrar eficaz, sabe-se que os outros 

componentes do meio YPG, como a peptona e o extrato de levedura, apresentam capacidade 

de redução ou estabilização de nanopartículas. A peptona é um hidrolisado proteico rico em 

aminoácidos e em diferentes resíduos de arginina, cisteína, lisina, metionina e tirosina que 

podem agir como agentes redutores (LIU et al., 2014). 
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O extrato de levedura, como o próprio nome diz, é um extrato da levedura 

Saccharomyces cerevisiae que após a remoção da parede é lisada em condições controladas, 

fornecendo vitaminas, principalmente do complexo B, rico em riboflavina e nicotinamida, 

nitrogênio, aminoácidos e carbono. Todos os compostos do YPG podem ser mediadores 

redox, podendo justificar a redução do selenito e o resultado observado. Portanto, o meio 

YPG completo foi utilizado para a síntese, dada a importância da combinação de todos os 

ingredientes para uma maior eficiência na formação de nanopartículas de selênio. 

 

5.3 Propriedades Físico-Químicas das NP-Se 

 

Após a constatação visual da formação de nanopartículas de selênio – por meio de 

observação da alteração da cor do meio YPG –, as preparações foram submetidas à 

caracterização de suas propriedades físicas: como o potencial Zeta, o diâmetro 

hidrodinâmico e o índice de polidispersão (PdI). As medidas foram realizadas em 

equipamento Zetasizer e são apresentadas na Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Medidas do diâmetro hidrodinâmico, PdI e potencial Zeta das NP-Se. 

 
Média 

Diâmetro hidrodinâmico 154,9nm ±10,8 

PDI 0,132 ± 0,014 

Potencial zeta -16.2mV ±1,7 

 

De acordo com os resultados de DLS, as nanopartículas apresentaram um diâmetro 

médio de 154,9nm. Esse foi o valor médio aritmético após três medidas consecutivas das 

amostras. A determinação do diâmetro hidrodinâmico, obtido pela técnica DLS, mostra um 

tamanho que inclui a camada de solvatação em torno da partícula. Dessa forma, deve-se 

considerar que a partícula apresenta um tamanho menor que valor determinado pela técnica. 

É importante ressaltar que com o passar do tempo as partículas podem se agregar. 

Como efeito, o tamanho mensurado pode ser ainda maior, pois o agregado tem a camada de 

íons estendida ao seu redor, diminuindo a velocidade de difusão e, com isso, aparentando 

um diâmetro hidrodinâmico superior ao das partículas separadas. Por isso, a estabilidade dos 

particulados pode ser avaliada por meio de medidas de DLS em função do tempo. Pereira 

(2016), avaliou a estabilidade das nanopartículas de selênio por meio de medidas do diâmetro 

hidrodinâmico no decorrer de dez semanas e, de acordo com os resultados, as NP-Se eram 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Don
https://pt.wikipedia.org/wiki/Velocidade
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estáveis, pois o diâmetro se manteve constante, indicando que não houve agregação durante 

o período analisado (PEREIRA, 2016). 

Com relação ao potencial Zeta, quanto maior o valor em módulo (valor absoluto), 

mais provável que a suspensão seja estável, pois as partículas carregadas com cargas iguais 

sofrem repulsão e essa força supera a tendência natural de apresentarem instabilidade 

coloidal (DHANJAL; CAMEOTRA, 2010). De acordo com a Tabela 6 fornecida no item 

4.6.1, valores de potencial Zeta entre ±10mV e ±30mV apresentam uma instabilidade inicial. 

Consequentemente, as nanopartículas de selênio podem estar agregadas, pois o potencial 

Zeta encontrado foi de -16,2mV (conforme Tabela 7). Este resultado foi próximo ao obtido 

por Yu e colaboradores (2012), cujo potencial Zeta foi de -15,3mV. Apesar do que indica a 

Tabela 6 no item 4.6.1, Zhang e colaboradores (2019) consideraram o valor de -20mV 

estável. Esses autores sintetizaram nanopartículas de selênio funcionalizadas com 

polissacarídeos e proteínas. Ainda definiram que a preparação era estável devido ao 

potencial Zeta encontrado e às medidas de diâmetro hidrodinâmico realizadas durante 12 

semanas consecutivas. 

Quanto ao índice de polidispersividade (PdI) – índice adimensional – um valor igual 

a 1 indica que a amostra tem uma distribuição de tamanhos ampla e pode conter partículas 

grandes, ou agregados que eventualmente se sedimentam de forma lenta (CHO et al., 2013). 

As NP-Se apresentaram um PdI de 0,132. Isso mostra que as partículas, apesar de possuírem 

tamanhos diferentes, possuem certa homogeneidade. 

De acordo com as recomendações do fabricante, valores menores que 0,05 raramente 

são vistos, exceto em padrões altamente monodispersos. Já resultados maiores que 0,7 

indicam que a amostra possui uma distribuição de tamanho muito ampla e, provavelmente, 

não é adequada para a técnica de (DLS). Os algoritmos de distribuição de tamanho trabalham 

com dados que se enquadram entre esses dois extremos, o que torna a suspensão de NP-Se 

utilizada, adequada à técnica. 

 

5.4 Análise Potencial Zeta em Função do pH 

 

As nanopartículas em suspensão aquosa foram analisadas com relação ao 

comportamento do potencial Zeta de acordo com a variação do pH. Sabe-se que o potencial 

Zeta é uma medida da carga superficial das partículas, dessa maneira, o pH do meio é um 

importante fator a ser verificado, pois pode interferir diretamente na interação das partículas 

com o meio.  
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Na Figura 15 é apresentado em forma de gráfico o comportamento do potencial Zeta 

das NP-Se conforme variação do pH. 

 

Figura 15 – Potencial Zeta em função do pH. 

 

 

De acordo com o resultado exposto, percebe-se que as NP-Se apresentam valores 

indicativos de sistemas dispersos com tendência à agregação em valores mais baixos de pH, 

e nos mais altos o comportamento é oposto. A carga superficial das NP-Se possui sinal 

negativo e em pH básico há prevalência de íons com essa mesma carga na suspensão. Em 

vista disso, a consequência é o valor do potencial Zeta aumentando em módulo à medida que 

o pH também aumenta. Portanto, há indicativo de maior estabilidade do nanomaterial em 

meios com pH básico. 

O resultado enseja futura aplicação das NP-Se em células de mamíferos, uma vez 

que elas possuem o pH controlável. De maneira geral, esse pH é em torno de 7,4. Entretanto, 

existem variações a depender do local (intra ou extracelular), do tipo de célula, do fluido 

(plasma, urina, etc.) e, ainda, da condição fisiológica (saudável ou patológica) (KELLUM, 

2000). 

 

5.5 Microscopia Eletrônica de Varredura  

 

Com o objetivo de observar a morfologia do material sintetizado após a irradiação 

gama, foram realizadas imagens de microscopia eletrônica de varredura (MEV) Na Figura 
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16 apresentam-se as imagens obtidas das nanopartículas sintetizadas com indicações de seus 

diâmetros secos. 

 

Figura 16 – Microscopia Eletrônica de Varredura das NP-Se após processo de síntese. Medidas 

mostram o tamanho das nanopartículas. 

 

 

Nota-se que as nanopartículas apresentam formas predominantemente arredondadas 

e, em vários campos, aglomerados maiores. As dimensões das NP-Se, entre 82-152nm, 

observadas na microscopia de varredura, é comparável àquelas obtidas por Zhu e Qian 

(1996). No referido trabalho, os pesquisadores observaram que as NP-Se possuíam tamanho 

médio de 70nm. Os autores também empregaram o método radiolítico para redução. Porém, 

Zhu e Qian valeram-se do álcool para que houvesse um “scaveging” dos radicais hidroxil, 

visando menores tamanhos de suas nanopartículas. No caso da síntese realizada na presente 

tese, a ausência de um “scavenger” de radicais hidroxil pode ter sido o motivo pelo qual as 

nanopartículas foram maiores que 70nm. 

Em trabalho realizado por El-Sayed; Abdelhakim e Ahmed (2020), os autores 

fizeram síntese biológica de nanopartículas de selênio por meio de extrato de Monascus 
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purpureus ATCC16436 (espécie de fungo filamentoso de cor vermelha arroxeada) cultivado 

em bagaço de cana. Essa síntese teve maior rendimento quando havia exposição do micro-

organismo à irradiação gama, o que indicou vantagens nessa metodologia. 

Equipamentos como o microscópio eletrônico de varredura utilizado neste trabalho 

podem apresentar EDS acoplado. Esse recurso possibilita identificar por diferentes cores os 

elementos químicos presentes na amostra. Assim sendo, realizou-se um mapeamento a fim 

de identificar o selênio na amostra, indicando-o na cor vermelha para melhor visualização. 

Na Figura 17 apresenta-se uma imagem de microscopia eletrônica de varredura das 

nanopartículas de selênio sintetizadas por via radiolítica. 

 

Figura 17 – Microscopia Eletrônica de Varredura das NP-Se. Em A, campo com NP-Se aglomeradas 

e em B, o mesmo campo com o selênio marcado em vermelho. 

 

 

Na parte A da Figura 17 verifica-se que as NP-Se apresentam forma arredondada e 

estão aglomeradas. Na parte B, apresenta-se o mesmo campo, no qual o selênio foi 

identificado na cor vermelha. Desse modo, é possível dizer que as nanopartículas são 

compostas essencialmente por selênio. 

O resultado pode ser confirmado pela análise de espectroscopia de energia dispersiva 

(EDS). Na Figura 18 é apresentado o espectro de EDS correspondente à mesma amostra 

analisada anteriormente na Figura 16 e na Figura 17. 
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Figura 18 – EDS das nanopartículas de selênio. 

 
 

O espectro apresentou três picos de emissão esperados para o selênio: 1,37keV (pico 

SeLα), 11,22keV (pico SeKα) e 12,49keV (pico SeKβ) (ZHENG et al., 2014). O pico do 

SeKβ corresponde à camada mais interna, possuindo intensidade mais baixa e, portanto, 

menor evidência. De toda maneira, os picos predominantes na Figura 18 são característicos 

do Se e suficientes para caracterização das nanopartículas. Assim, ressalta-se a prevalência 

do selênio na constituição das NP-Se, confirmando que elas são formadas essencialmente 

por esse elemento. 

No espectro notam-se ainda picos característicos do cloro (Cl), do potássio (K), do 

enxofre (S), do ferro (Fe), do oxigênio (O), do carbono (C) e do silício (Si). A presença 

desses elementos pode se associar à composição do meio YPG, à fita utilizada para 

deposição da amostra, ou ainda, à composição do próprio microscópio. 

 

5.6 Microscopia Eletrônica de Transmissão 

 

A microscopia eletrônica de transmissão também é utilizada para caracterização 

morfológica de nanopartículas. Essa técnica apresenta vantagens em relação à microscopia 

de varredura por permitir melhor resolução espacial, além de medidas adicionais (LIN et al., 

2014).  

A depender do microscópio, é possível usufruir de recursos como SAED ou, SAD, 

do inglês Selected Area (Electron) Diffraction. A técnica é chamada de “área selecionada” 

porque é possível selecionar um campo específico para análise das vias de difração.  
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Essa ferramenta permite uma abordagem cristalográfica, para isso, um feixe paralelo 

de elétrons de alta energia incide na amostra e é difratado, demonstrando a rede cristalina 

formada pelos átomos. Com isso, torna-se viável presumir informações sobre a cristalinidade 

da amostra. 

Na Figura 19 são apresentadas imagens (A e B) de nanopartículas de selênio 

sintetizadas por via radiolítica e de uma área selecionada aleatoriamente (C) – SAED 

(Selected Area (eléctron) Diffraction). 

 

Figura 19 – Microscopia Eletrônica de Transmissão e SAED. 

 

 

Na parte A da Figura 19 verifica-se que as nanopartículas estão aglomeradas, assim 

como visto por MEV na Figura 16. É possível constatar que essas NP-Se são elétron-densas. 

El-Sayed, Abdelhakim e Ahmed (2020), El-Batal e colaboradores (2019), e Mosallam e 

colaboradores (2018) alcançaram resultados similares. 

Aparentemente, as NP-Se não são ocas e, para confirmação, as imagens da Figura 19 

foram comparadas às apresentadas no trabalho realizado por Chandramohan, Sundar e 

Muthukumaran (2019), no qual os autores utilizaram batatas frescas finamente trituradas 

como agente redutor, à alta temperatura, para reduzir o selenito de sódio a selênio elementar, 

ou Se0. Nanopartículas de selênio ocas também foram alcançadas com a redução do selenito 

mediada por proteínas e mercaptoetanol (GAO; ZHANG; ZHANG, 2002). Embora existam 

alguns exemplos na literatura de sínteses que resultem em nanopartículas de selênio ocas, a 
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forma mais encontrada é a de NP-Se compactas (CHAUDHARY; UMAR; MEHTA, 2016), 

como as apresentadas na Figura 19. 

Na parte B, em maior aumento, é possível confirmar que as nanopartículas 

apresentam tamanhos variados e estão próximas umas às outras. Na parte C, pela técnica 

SAED, constata-se que o padrão apresentado na área selecionada é correspondente a de um 

material amorfo, pois não possui pontos ou manchas iluminadas em torno da região, o que 

mostra a inexistência da condição de difração relativa aos cristais. 

Por conseguinte, os resultados apresentados nas Figura 16, Figura 17 e Figura 19 

demonstraram que as nanopartículas são arredondadas e estavam aglomeradas, o tamanho 

variou entre 50nm e 200nm. El-Sayed, Abdelhakim e Ahmed (2020) relataram ter observado 

nanopartículas parecidas, porém o tamanho médio foi de (46,58±1,54)nm. Esses autores 

realizaram síntese biológica, mas introduziram radiação ionizante para aumentar o 

rendimento da reação. No trabalho de El-Batal e colaboradores (2019) foram conseguidas 

nanopartículas esféricas e dispersas. Para tal, os autores usaram raios gama, além de 

diferentes macromoléculas naturais. As dimensões encontradas variaram de acordo com o 

extrato escolhido, sendo o tamanho médio de 45nm. 

Mosallam e colaboradores (2018) aplicaram radiação gama e extrato fermentado de 

planta pelo Aspergillus oryzae para síntese de nanopartículas de selênio. Como resultado, 

tiveram partículas com formatos esféricos e dimensões de 60-100nm, com diâmetro médio 

de 70nm. NP-Se também foram produzidas por síntese radiolítica na pesquisa de Zhu e 

colaboradores (1996). Os autores igualmente observaram, por microscopia eletrônica de 

transmissão, partículas esféricas com tamanho médio de 70nm.  

Dado o exposto, o tamanho das nanopartículas de selênio, sintetizadas por irradiação 

gama, varia de acordo com a composição do meio usado. Como exemplo, no trabalho de 

Mates e colaboradores (2019), os autores mostraram que a redução de selênio na presença 

de glicose gerou NP-Se com tamanhos variando entre 50 e 290nm. Nessa preparação eles 

encontraram nanobastonetes com espessura de até 40nm misturados às nanopartículas. Dessa 

maneira, comprovaram a influência direta do agente redutor na forma do nanomaterial 

sintetizado, pois, ao substituir a glicose pelo amido, foram alcançadas apenas formas 

regulares e esféricas. 

A glicose (2%) foi utilizada no presente trabalho associada aos ingredientes do meio 

YPG (1% de extrato de levedura e 2% de peptona) e à irradiação gama. Os resultados foram 

apenas nanopartículas arredondadas, sem bastonetes, e com tamanhos que variaram dentro 

da mesma faixa identificada por Mates e colaboradores (2019). 
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5.7 Espectrometria UV/Visível 

 

O espectro de absorção UV-visível foi registrado para as nanopartículas de selênio. 

Na Figura 20 é apresentado o resultado adquirido com a absorção entre os comprimentos de 

onda 230-800nm. O espectro é apresentado por absorbância (unidade arbitrária) em função 

do comprimento de onda (nm) emitido. 

 

Figura 20 – Espectrometria UV/Vis. 

 

 

A absorbância pode ser entendida como a capacidade própria de materiais 

absorverem radiações em comprimentos de onda específicos. Observou-se que o espectro 

óptico de absorção das nanopartículas apresentou uma única banda, ou pico, com absorção 

máxima em 350nm. 

Dessa maneira, esse resultado está em consonância com o alcançado por El-Batal e 

colaboradores (2014). Esses autores produziram nanopartículas de selênio por meio de 

síntese biológica com bactéria – Bacillus laterosporus –, e a radiação gama foi introduzida 

para aumentar o rendimento da biossíntese. As nanopartículas geradas tiveram um pico de 

absorção máximo em 360nm. Xiao e colaboradores (2017) conseguiram em seus resultados 

picos de 200-600nm para suspensões de nanopartículas de selênio. Esses pesquisadores, 

porém, trabalharam com NP-Se conjugadas a exopolímeros (EPS) atuando como 

estabilizadores. 

Jiang, Cai e Tan (2017) mostraram a influência da temperatura na absorção das 

nanopartículas: à medida que a temperatura aumentava de 60°C para 120°C havia 
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deslocamento do pico máximo de absorção de 292nm para 618nm. Assim, a conclusão dos 

autores foi de que quanto mais alta a temperatura de reação, maiores seriam as nanopartículas 

produzidas. 

Posto isso, os resultados citados evidenciam que o espectro UV-Vis e o pico de 

absorção máximo (λmáx) dependem do tamanho e das condições da reação na qual as 

nanopartículas foram sintetizadas, tais como: composição e temperatura. Sabe-se, portanto, 

que o tamanho é determinante para aquisição do espectro e do seu λmáx. Sendo assim, Jiang, 

Cai e Tan (2017), no trabalho de caracterização das propriedades ópticas das nanopartículas 

de selênio, mostraram que há mudança de energia no espectro de absorção a depender das 

medidas dimensionais em que o material se encontra. Com isso, foi demonstrada a 

importância de determinar a absorção em espetrofotômetro UV-Vis para cacterizar 

nanopartículas, ou seja, o tamanho de uma nanopartícula têm relação direta com suas 

propriedades ópticas (GUPTA; RAMRAKHIANI, 2009). 

De acordo com a teoria de Mie (HERGERT; THOMAS, 2012), a presença de uma 

única banda no espectro UV-Vis é característica de partículas dispersas e esféricas. Já 

nanopartículas anisotrópicas podem dar origem a duas ou mais bandas, dependendo do 

formato. Igual consideração foi feita por Gade e colaboradores (2014) para nanopartículas 

esféricas de selênio sintetizadas pelo fungo Phoma glomerata, as quais apresentaram uma 

única banda, como no resultado apresentado na Figura 20.  

 

5.8 Difração de raios X 

 

A difração de raios-X é uma ferramenta para medir o arranjo espacial das moléculas 

dentro de um material, fornecendo informações valiosas sobre o seu estado cristalográfico 

(cristalino ou amorfo) (MCCLEMENTS; MCCLEMENTS, 2015). 

As nanopartículas sintetizadas foram submetidas à difração de raios-X. Para efeitos 

de controle, a amostra do precursor selenito de sódio passou pelo mesmo processo de análise. 

Os resultados são apresentados na Figura 21 e na Figura 22. 
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Figura 21 – Difratograma do selenito de sódio. 

 

 

Nesse espectro observou-se o difratograma de raios-X do selenito de sódio com a 

presença de diversos picos característicos de uma estrutura cristalina, com evidência da 

organização geométrica dos átomos, assim como encontrado por Koiller (2005). 

As nanopartículas foram submetidas à mesma análise. O resultado é apresentado na 

Figura 22. 

 

Figura 22 – Difratograma das nanopartículas de selênio. 

 

 

As NP-Se não apresentaram perfil característico de estrutura tipicamente cristalina, 

como observado para o selenito de sódio. A ausência de picos indica forma amorfa das 

nanopartículas de selênio, ou seja, são compostas por uma mistura desordenada de cadeias, 

como considerado por Yang e colaboradores (2012). 
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Assim, o difratograma não está de acordo com o padrão cristalino já bem 

caracterizado e catalogado no JCPDS – Joint Committee on Powder Diffraction Standards 

– sob o documento de número: 06-362. Ressalta-se que a configuração estrutural do selênio 

pode ser amorfa ou cristalina. Nesse sentido, o elemento possui diversas alotropias 

(MINAEV; TIMOSHENKOV; KALUGIN, 2005). 

A literatura contém resultados com selênio amorfo nas cores vermelha (ZHANG et 

al., 2001) e preta (PEJOVA; GROZDANOV, 2001). Em temperaturas superiores a 30°C, o 

selênio vermelho é convertido em preto (KESSI et al., 1999). Para as formas cristalinas, o 

selênio apresenta arranjos como: hexagonal, monoclínico, romboédrico, cúbico e 

ortorrômbico. O hexagonal também pode ser denominado trigonal e dispõe de cadeias 

espiraladas, compostas por n átomos de Se (Sen). Arranjos monoclínicos contam com oito 

átomos de Se8 nas configurações α, β, ou . Esse tipo de arranjo é menos estável com anéis 

de Se8, que se diferenciam na forma de empacotamento dos átomos (α, β, ou ) 

(MADELUNG; RÖSSLER; SCHULZ, 1998). O arranjo cúbico também apresenta as 

configurações α e β, e os romboédricos seis átomos de Se6. 

 

5.9 Análise XPS 

 

Os espectros XPS permitem identificar os elementos químicos na superfície de uma 

amostra e quantificá-los segundo suas concentrações relativas e seus respectivos estados de 

oxidação (KERKHOF; MOULIJN, 1979). No presente caso, o método foi utilizado para 

caracterizar as nanopartículas quanto ao estado de oxidação, tendo o sal selenito de sódio 

como controle comparativo. 

Na Figura 23 apresenta-se a análise da intensidade (área integrada de picos 

fotoelétricos) em função da energia de ligação, em elétron-volt (eV), de amostras de selenito 

de sódio e das nanopartículas de selênio. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Espectro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Concentra%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_de_oxida%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_de_oxida%C3%A7%C3%A3o
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Figura 23 – Espectro XPS do selenito de sódio e das nanopartículas de selênio. 

 

 

O pico do selenito de sódio dá-se entre 57eV e 58eV, correspondente ao estado de 

oxidação +4. A energia de ligação encontrada para as nanopartículas de selênio foi 

determinada em 55,4eV. Este é o valor apresentado pela literatura para o Se0, ou selênio 

elementar, tanto nas tabelas do NIST X-Ray Photoelectron Spectroscopy Database 

(NAUMKIN et al., 2012) como em outros trabalhos (JAIN et al., 2015; JUNG et al., 2016; 

BAI et al., 2020). 

A linha preta na Figura 23 mostra o deslocamento do pico de intensidade do selenito 

de sódio em relação ao das nanopartículas. Em vista disso, a energia de 55,4eV, apresentada 

pelas NP-Se, foi identificada como um típico sinal 3d do selênio elementar, contrastando-se 

ao estado de oxidação +4 do precursor. 

 



 

81 

 

5.10 Efeitos Biológicos das NP-Se Combinadas à Radiação Ionizante em 

Saccharomyces cerevisiae 

 

Estudos relacionam a eficácia das nanopartículas a outros compostos de selênio, 

indicando que o elemento propicia ação antioxidante com risco reduzido de toxicidade 

(PENG et al., 2007; WANG; ZHANG; YU, 2007). Por isso, após caracterização, considerou-

se avaliar as nanopartículas de selênio combinadas à radiação ionizante quanto aos efeitos 

biológicos em células da levedura Saccharomyces cerevisiae.  

Segundo conhecimento atual, nanopartículas interagem primariamente com células 

de micro-organismos por meio da superfície, do citoplasma e do endossomo. O transporte e 

a interação no interior das células dependem, além das características das próprias células, 

também das propriedades físico-químicas das nanopartículas como, por exemplo, tamanho, 

forma e carga. O primeiro passo é o contato físico que capacita a internalização, em geral 

via endocitose (mediada por clatrina, caveolina ou clatrina/caveolina independente) 

(BEHZADI et al., 2017). Apesar do mecanismo de captação de NPs por fungos ser ainda 

pouco conhecido, especula-se que a interação com a parede celular possa ocorrer via ligação 

de hidrogênio e outras interações intermoleculares, solvatação e cargas eletrostáticas. Existe 

grande possibilidade de ligação por meio desses componentes graças à presença de proteínas 

contendo resíduos de manose e grupamentos tióis na parte externa da parede celular 

(JESMIN; CHANDA, 2020). 

Os marcadores do estresse oxidativo, bem como o crescimento celular, foram 

verificados após preparo conforme o item 4.7 com a finalidade de avaliar a toxicidade das 

NP-Se em leveduras. Também foi investigada a influência da exposição das células à 

radiação ionizante na dose de 400Gy com fonte de cobalto-60 pelo Laboratório de Irradiação 

Gama (LIG/CDTN).  

Adicionalmente aos procedimentos adotados e descritos na seção 4 (Materiais e 

Métodos), as amostras foram separadas em grupos que receberam as seguintes 

nomenclaturas: Controle: células sem qualquer tipo de tratamento; NP-Se: amostras com 

células incubadas com 1mM de nanopartículas de selênio e Selenito: células que receberam 

tratamento com 1mM de selenito de sódio. Os grupos foram duplicados e metade das 

amostras foram irradiadas com 400Gy de radiação gama em um segundo momento. 

 

 

5.10.1 Crescimento em placa 
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A análise in vitro da toxicidade de nanopartículas é uma ferramenta importante para 

posteriores aplicações biológicas. Nesse tipo de ensaio há algumas vantagens tais como, 

resultados rápidos, baixo custo e menores discussões éticas, como abordado por Kumar, 

Sharma e Maitra (2017). 

Assim sendo, a citotoxicidade das nanopartículas foi avaliada por meio da contagem 

de colônias de S. cerevisiae que cresceram após tratamento. O resultado é apresentado na 

Figura 24 e na Figura 25. 

 

Figura 24 – Avaliação in vitro da toxicidade de NP-Se e selenito de sódio no crescimento de S. 

cerevisiae antes e após exposição das células à radiação ionizante. (a)= diferença significativa em 

relação ao Controle; (b)= significativa em relação ao 400Gy; (c)= significativa em relação ao NP-
Se; (d)= significativa em relação ao NP-Se + 400Gy; (e)= significativa em relação ao Selenito. 

p≤0,05. 

 

 

De acordo com a contagem de colônias, os grupos não irradiados (representados pelas 

barras pretas na Figura 24) comparados aos irradiados apresentaram maior número de 

unidades formadoras de colônia (UFC), após 48h de incubação das placas. Não houve 

diferença significativa entre o grupo NP-Se – tratado com 1mM de nanopartículas de selênio 

– e o 400Gy. Diante disso, constata-se que o selênio nanoparticulado não inibiu a 

multiplicação das leveduras na concentração utilizada. 

Resultado semelhante ao exposto na Figura 24 foi discutido por Zhang e 

colaboradores (2018). Os autores sintetizaram NP-Se com  lactoglobulina e ácido 

ascórbico. Em seguida, trataram linhagens de células de colón humano – normais (CCD-
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112) e cancerosas (HCT-116) – com as nanopartículas. Ao final, observaram que a 

toxicidade das NPs sintetizadas era inferior à do selenito (ZHANG et al., 2018).  

Em outro trabalho, a baixa toxicidade das nanopartículas também foi confirmada. 

Chen e colaboradores (2018) trataram células cancerosas (adenocarcinoma humano de 

mama, MCF-7) com 1,1mM de NP-Se e observaram um impacto mínimo na viabilidade 

celular (CHEN et al., 2018). 

Gao e colaboradores (2014) prepararam NP-Se com BSA (soro albumina bovina) e 

glutationa. Após incubarem células cancerosas (HCT-8, células de adenocarcinoma ileocecal 

humano) e células normais (IEC6 células epiteliais de intestino de rato) verificaram um 

menor índice de sobrevivência apenas em grupos submetidos a concentrações maiores que 

50M depois de 48h de tratamento (GAO et al., 2014). 

O mesmo perfil foi obtido quando a toxicidade das nanopartículas foi avaliada in vivo 

por He e colaboradores (2014). Os pesquisadores trataram ratos com nanopartículas de 

selênio sintetizadas com quitosana, ácido ascórbico e TPP (tripolifosfato). Foram utilizadas 

concentrações consideradas não tóxicas (0,2mg de Se/kg) e concentrações maiores (2mg de 

Se/kg). Eles observaram que as NPs não tiveram efeitos tóxicos para os animais em nenhum 

dos casos (HE et al., 2014). Dessa maneira, os resultados relacionados ao tratamento com 

nanopartículas de selênio, apresentados neste trabalho, estão em conformidade com a 

literatura. 

O tratamento com selenito de sódio, por sua vez, diminuiu consideravelmente o 

número de colônias, como mostrado pelo grupo Selenito. O selênio na forma de selenito de 

sódio provoca danos aos lipídeos e ao DNA das células de S. cerevisiae, o que justifica o 

baixo número de colônias (PORTO et al., 2015). 

Os grupos irradiados (barras na cor laranja, Figura 24) tiveram menor número de 

UFCs em relação aos grupos não irradiados. Com isso, nota-se que a dose de 400Gy, como 

esperado, tem um efeito nocivo para as leveduras, afetando o crescimento. As células 

tratadas com nanopartículas e depois irradiadas (grupo NP + 400Gy) apresentaram maior 

número de colônias comparadas ao grupo tratado somente com irradiação (grupo 400Gy). 

Isso mostra um possível potencial radioprotetor do selênio quando ele é usado em escala 

nanométrica. 

A radiação ionizante é usada no tratamento radioterápico de pacientes com câncer. 

Ela é empregada justamente para desencadear efeitos oxidantes que podem levar as células 

malignas à morte. A Rede Universitária de Saúde do Canadá publicou em 2017 um 

informativo oficial direcionado aos pacientes que estão sob tratamento de radioterapia. O 
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documento indica que o consumo de antioxidantes em grande quantidade deve ser evitado 

em razão de os antioxidantes serem conhecidos por proteger as células. Eles reparam e 

previnem danos oxidativos, assim, segundo o informativo: “Antioxidantes podem reduzir os 

danos da radioterapia ao câncer”. Dentre os principais antioxidantes listados, encontra-se o 

selênio (UNIVERSITY HEALTH NETWORK, 2017). O resultado obtido no grupo tratado 

com nanopartículas de selênio e posterior irradiação comprova a validade das 

recomendações do órgão canadense, indicando o potencial antioxidante e protetor do selênio. 

Por outro lado, a suplementação com selênio é bastante indicada para evitar os efeitos 

colaterais tardios do tratamento com radiação ionizante. Em 1996, Knizhnikov e 

colaboradores realizaram um experimento com quatrocentos ratos divididos em grupos que 

foram expostos à radiação combinada. Isto é, os animais ingeriram uma solução de iodo-131 

(dose única de 0,7kBq/kg) e depois foram submetidos à irradiação de corpo inteiro por fonte 

de césio-137 com doses semanais decrescentes (2,00Gy, 1,50Gy, 1,25Gy, 1,00Gy). Esse 

estudo demonstrou que uma dieta enriquecida com selênio iniciada após a exposição 

implicava num aumento da vida útil dos animais e na diminuição de 1,5 a 3,5 vezes em 

leucemias e outras doenças malignas, como câncer de mama, tireoide e pulmão 

(KNIZHNIKOV et al., 1996). Com isso, os autores mostraram que o selênio fornece 

proteção também contra os efeitos tardios advindos da exposição à radiação ionizante. 

Vários estudos indicaram ser benéfica a suplementação com selênio a fim de 

melhorar a qualidade de vida e reduzir os efeitos colaterais da radioterapia (PUSPITASARI 

et al., 2014). O efeito protetor das nanopartículas de selênio demonstrado pelo grupo NP-

Se+400Gy vai ao encontro do que é apresentado na literatura, ou seja, há efeito antioxidante 

do selênio na forma de nanopartículas inclusive nas concentrações que em outros compostos, 

como o selenito de sódio, já seriam tóxicas (ZHANG et al., 2005). 

Para os oncologistas, o selênio é avaliado sob diferentes aspectos clínicos, tais como: 

radiossensibilização da massa tumoral, radioproteção de tecidos normais, efeitos protetores 

na derme, além de efeitos preventivos de câncer primários e secundários. As diferentes ações 

do selênio podem ocorrer devido a sua atuação na regulação redox, na manutenção da 

integridade de membranas, no metabolismo energético e na proteção contra danos ao DNA. 

De acordo com ensaios clínicos, selênio tem efeitos positivos em linfodemas e diarreias 

associados à radiação (MICKE et al., 2009). 

Contudo, é importante destacar que o papel do selênio é de difícil análise devido à 

grande variabilidade nos enfoques dos estudos cujos resultados dependem da natureza dos 

compostos testados, das doses aplicadas, dos modelos animais, do tipo de célula nos testes 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0271531796000310#!
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in vitro e, no caso dos experimentos em humanos, do status de selênio ao início da 

experimentação (STEINBRENNER; SPECKMANN; SIES, 2013). 

Na Figura 25 são apresentadas as fotografias das placas com meio sólido após 

crescimento das colônias. Essa placas representam parte das triplicatas utilizadas para 

contagem de UFCs apresentadas na Figura 24.  
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Figura 25 – Placas com colônias de leveduras irradiadas e não irradiadas, tratadas com NP-Se e com 

selenito de sódio. Sendo A= Controle, B= 400Gy, C= NP-Se, D= NP-Se + 400Gy, E= Selenito e F= 

Selenito + 400Gy. 
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Na Figura 25, é possível confirmar o crescimento das colônias nas placas de meio 

sólido. Verifica-se alta toxicidade do selenito de sódio para as leveduras na concentração 

utilizada de 1mM (Figura 25 partes A e E). Além disso, o selenito de sódio em combinação 

com a radiação ionizante (400Gy) provocou maior dano às células, diminuindo ainda mais 

o número de colônias (Figura 25 partes E e F).  

Em contrapartida, a irradiação teve seu efeito nocivo reduzido quando as células 

foram tratadas previamente com nanopartículas. Por isso, o grupo tratado com 

nanopartículas de selênio e irradiado posteriormente apresentou aumento significativo nas 

UFCs comparado ao grupo apenas irradiado. Isto é: grupo NP-Se + 400Gy versus 400Gy. 

Isso significa, em números, um aumento de 49%, passando de cerca de 439 unidades no 

grupo 400Gy para aproximadamente 655 unidades no grupo NP-Se+400Gy. 

A interação da radiação ionizante com as células produz alterações que ocorrem 

diretamente nos macrocomponentes (ácidos nucleicos, lipídeos, proteínas e carboidratos) ou 

indiretamente, induzindo a radiólise da molécula de água, o que gera radicais livres. Por sua 

vez, esses radicais interagem com macrocomponentes da célula (ABDEL-FATTAH; 

YACOUB; ABDEL-AZIZ, 2013; KAM; BANATI, 2013). As alterações geradas podem ser 

acessadas por meio da determinação dos bioindicadores, ou parâmetros do estresse oxidativo 

apresentados a seguir.  

 

5.10.2 Peroxidação de Lipídeos 

 

Membranas são constituintes celulares ricos em lipídeos e são alvos comuns das 

EROs. Durante o estresse oxidativo, em geral, o maior dano causado aos lipídios é a 

peroxidação. A oxidação da membrana lipídica ocorre por meio de reações em cadeia com 

radicais livres (LI; HARVEY; MCNEIL, 2009). O resultado é a formação de hidroperóxidos 

lipídicos e aldeídos, tais como malondilaldeído (MDA), 4-hidroxinonenal e isoprostanos, os 

quais podem ser detectados em amostras biológicas e servem para mensurar o estresse 

oxidativo (LIMA; ABDALLA, 2001). 

A determinação da quantidade de lipídios peroxidados, por meio da dosagem de 

MDA, foi feita para avaliar o possível dano oxidativo aos lipídeos promovido pelas 

nanopartículas de selênio e pelo de selenito de sódio. A concentração de selênio utilizada 

para incubação das células foi de 1mM tanto para o grupo NP-se quanto para o grupo 

Selenito. 
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Na Figura 26 apresenta-se o gráfico que expressa o resultado em quantidade de MDA 

por miligrama de proteína para cada grupo. 

 

Figura 26 – Determinação da peroxidação lipídica das substâncias reativas com o ácido 

tiobarbitúrico após 24h de incorporação de nanopartículas de selênio e selenito de sódio, ambos 

na concentração de 1mM. Sendo (a) significativo em relação ao controle; (b) significativo em relação 

ao 400Gy; (c) significativo em relação ao NP-Se; (d) significativo em relação ao NP-Se + 400Gy; 

(e) significativo em relação ao Selenito. p≤0,05. 

 

 

De acordo com os resultados apresentados no gráfico da Figura 26, o grupo irradiado 

(400Gy) apresentou diferença significativa em relação ao grupo Controle, evidenciando que 

a dose de 400Gy foi responsável por provocar oxidação nos lipídeos das células. 

O efeito tóxico do selenito de sódio fica evidente ao se comparar o grupo Selenito 

com os grupos Controle, 400Gy, NP-Se e NP-Se + 400Gy. Esse resultado está em acordo 

com o que foi descrito no trabalho de Porto e colaboradores (2016). Zhang e colaboradores 

(2001, 2005) demonstraram, em seus estudos sobre toxicidade do selênio, que o selenito de 

sódio chega a ser sete vezes mais tóxico para camundongos que as nanopartículas (ZHANG 

et al., 2001, 2005). 

Comparando-se o grupo 400Gy e o grupo Selenito, verifica-se que esse último causou 

um dano maior aos lipídeos, demonstrando que a toxicidade do selenito de sódio foi superior 

à dose de irradiação ionizante (400Gy). Confrontando o grupo Selenito + 400Gy tem-se que 

a associação das duas variáveis (selenito de sódio + irradiação) aumenta a peroxidação 

lipídica e com diferença significativa em relação a todos os grupos testados (Controle, 

400Gy, NP-Se, NP-Se +400Gy e Selenito). 
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A respeito do marcador peroxidação lipídica, o tratamento com nanopartículas foi 

inócuo para as leveduras na concentração utilizada (1mM), pois as células não sofreram 

prejuízo nos lipídeos após o tratamento feito por 24h, tendo em vista que não houve diferença 

significativa entre os grupos Controle e NP-Se. Da mesma maneira, as células de S. 

cerevisiae mantiveram concentrações iguais de lipídeos peroxidados frente à radiação 

ionizante após tratamento com nanopartículas, como indica o grupo NP-Se +400Gy. 

Contudo, nesse caso, seria esperado um efeito nocivo da radiação ionizante (vide grupo 

400Gy), que não foi percebido. Portanto, o selênio na forma de nanopartículas pode ter 

desempenhado um efeito protetor, prevenindo o aumento de danos aos lipídeos quando as 

células foram expostas à radiação. 

Em estudo realizado por Karami e colaboradores, (2018), animais (camundongos 

Mus musculus machos) suplementados com selênio – nanopartículas e selenito de sódio – 

tiveram quantidades de MDA significativamente menores que grupos não tratados após 

serem submetidos a doses de 2Gy ou 8Gy de radiação gama. As concentrações foram ainda 

menores quando o selênio foi administrado na forma de nanopartículas. Os autores 

concluíram que as nanopartículas, comparadas ao selenito de sódio, foram mais eficazes em 

aumentar os teores de selênio nos tecidos dos camundongos e também na proteção contra 

nefropatia induzida por raios gama nesses animais. 

O efeito protetor do selênio também foi relatado por Bhattacharjee e colaboradores, 

(2017) numa pesquisa em camundongos com tumor de Ehrlich (neoplasia experimental e 

correspondente ao adenocarcinoma mamário do camundongo fêmea) implantado e tratado 

com ciclofosfamida. Nos grupos tratados com NP-Se houve diminuição da peroxidação 

lipídica hepática, evidenciando função quimioprotetora das NP-Se nos grupos testados pelos 

pesquisadores. 

Como visto em leveduras, o selenito de sódio também apresentou toxicidade maior 

em relação às nanopartículas de selênio e, essas, por sua vez, demonstraram um potencial 

efeito protetor aos lipídeos das células. O mesmo resultado pode ser confirmado em outros 

trabalhos com animais (DKHIL et al., 2016; AMIN et al., 2017) e com plantas (ZAHEDI et 

al., 2019). 

 

5.10.3 Carbonilação de proteínas 

 

A produção das espécies reativas de oxigênio (EROs) causa estresse oxidativo, ou 

seja, desequilíbrio entre espécies oxidantes e redutoras nas células. É possível determiná-lo 
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a partir de diferentes parâmetros bioquímicos, chamados de “indicadores do estresse 

oxidativo”. As proteínas são indicadores importantes por sofrerem a chamada carbonilação 

de proteínas decorrente dos danos causados pelas EROs e dos processos oxidativos que 

ocorrem in vivo nos meios intra ou extracelulares. Avaliar a carbonilação de proteínas, 

portanto, é um meio de determinar indiretamente o estresse oxidativo ocasionado nesses 

macrocomponentes. 

Selênio, apesar de seu potencial antioxidante, pode ter ação pró-oxidante dependendo 

da dose e da forma administrada. A ação oxidante provoca aumento das EROs e consequente 

estresse oxidativo nas células (QIAO et al., 2017). Em geral, as formas orgânicas são menos 

tóxicas que as inorgânicas. De acordo com Davies e colaboradores (1999), durante o estresse 

oxidativo cerca de 50-75% das proteínas podem ser comprometidas.  

Com base no exposto, as proteínas carboniladas foram utilizadas como um parâmetro 

para medir o estresse oxidativo causado pelo tratamento de células de S. cerevisiae com 

nanopartículas de selênio, selenito de sódio e radiação gama. Na Figura 27 apresenta-se o 

resultado da quantificação de carbonilação de proteínas obtido. 

 

Figura 27 – Determinação da carbonilação proteica após 24h de incubação com nanopartículas de 

selênio (1mM) ou selenito de sódio (1mM). Sendo (a) significativo em relação ao controle; (b) 
significativo em relação ao 400Gy; (c) significativo em relação ao NP-Se; (d) significativo em 

relação ao NP-Se + 400Gy; (e) significativo em relação ao Selenito. p≤0,05. 

 

 

A quantidade de proteínas carboniladas no grupo Controle é equivalente à das células 

irradiadas com dose de 400Gy, pois, pelo método utilizado, a diferença entre o grupo 400Gy 

e o grupo Controle não foi significativa. Embora seja um agente reconhecidamente pró-
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oxidante, a radiação gama (na dose de 400Gy) não modificou irreversivelmente as proteínas 

e, portanto, a nível proteico, não aumentou o estresse oxidativo nas condições testadas (vide 

Controle x 400Gy). 

No entanto, o tratamento das células com 1mM de nanopartículas de selênio induziu 

alteração significativa nas proteínas, causando maior dano se comparado com o grupo 

400Gy. Ou seja, foi mais prejudicial às proteínas que a radiação ionizante isolada na dose 

aplicada (comparar: NP-Se e 400Gy). Porém, quando as nanopartículas foram associadas à 

radiação gama, as células apresentaram concentração de proteínas carboniladas igual à do 

grupo Controle, uma vez que a diferença entre esses grupos não foi significativa. Por essa 

razão, constata-se que as nanopartículas exerceram um papel protetor em relação às proteínas 

das leveduras, haja vista que foram mantidos os níveis de carbonilação próximos aos do 

Controle quando as células foram irradiadas. Esse resultado está de acordo com o observado 

por Yu e colaboradores, (2015). Eles verificaram o papel protetor das nanopartículas de 

selênio na prevenção à glicação e à carbonilação das proteínas em três linhagens de 

mamíferos. 

O selenito de sódio produziu estresse oxidativo nas células causando modificação 

irreversível nas proteínas, processo conhecido como carbonilação de proteínas. O resultado 

mostra uma diferença significativa entre o grupo Selenito e os demais. Logo, a concentração 

de 1mM de selênio em selenito de sódio foi tóxica para S. cerevisiae e, ao submeter essas 

leveduras à radiação ionizante, o dano aumenta (Selenito + 400Gy). A dose de 400Gy – que 

não havia produzido efeitos prejudiciais às proteínas isoladamente – agrava a carbonilação 

proteica em células que foram tratadas com selenito de sódio previamente (vide grupo 

selenito + 400Gy versus 400Gy). 

El-Batal e colaboradores (2012) demonstraram, em um estudo feito com ratos, o 

potencial papel protetor do selênio frente à radiação ionizante. Os autores utilizaram uma 

mistura de nanopartículas de selênio e lovastatina (Lov-Se) para tratar os animais durante 

quinze dias. Durante esse período, os ratos receberam doses de radiação gama em intervalos 

de três dias até que a dose total fosse de 8Gy. Os resultados indicaram que a administração 

de Lov-Se induziu uma melhora significativa nos níveis de proteínas carboniladas de ratos 

irradiados. À vista disso, as nanopartículas de selênio diminuíram a oxidação das proteínas 

causada pela irradiação, bem como demonstrado no presente trabalho. 

 

5.10.4 Resíduos Sulfidrílicos  
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O balanço entre os agentes pró-oxidantes e as defesas antioxidantes é crítico para a 

sobrevivência e funcionalidade dos organismos aeróbios. No contexto da ação dos 

antioxidantes, a glutationa é a molécula principal, sendo o maior antioxidante não enzimático 

das células (STEPHEN; JAMIESON, 1996; FOYER et al., 1997).  

A determinação dos resíduos sulfidrílicos livres é, essencialmente, a quantificação 

da glutationa reduzida (GSH). A diminuição dos resíduos SH livres representa menor 

presença da GSH e consequentemente menor quantidade de agentes antioxidantes. A GSH 

é oxidada para manter o equilíbrio celular quando há agentes oxidantes no meio. Se os níveis 

de GSH começam a ficar muito baixos, significa que houve aumento da oxidação, podendo 

gerar estresse oxidativo. 

Diante disso, a determinação dos resíduos sulfidrílicos livres foi feita para avaliar se 

ocorreu alteração na quantidade de glutationa reduzida após tratamento com nanopartículas 

de selênio, selenito de sódio e radiação ionizante. Na Figura 28 apresenta-se o resultado da 

determinação de resíduos SH livres. 

 

Figura 28 – Determinação dos resíduos sulfidrílicos. Sendo a diferença (a) significativa em relação 
ao controle; (b) significativa em relação ao 400Gy; (c) significativa em relação ao NP-Se; (d) 

significativa em relação ao NP-Se + 400Gy; (e) significativa em relação ao Selenito. p≤0,05. 

 

 

De acordo com o resultado apresentado no gráfico da Figura 28, as células tratadas 

com nanopartículas de selênio (grupo NP-Se, barra preta) possuem menor quantidade de 

resíduos SH livres (grupo NP-Se versus grupo Controle). Isso mostra um possível efeito 

oxidante do selênio nanoparticulado na concentração de 1mM, dado que a concentração de 
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GSH foi reduzida no grupo NP-Se com uma diferença significativa em relação ao grupo 

Controle e também ao grupo 400Gy (NP-Se x Controle e NP-Se x 400Gy). 

O grupo NP-Se + 400Gy representa células que foram tratadas com 1mM de 

nanopartículas de selênio e, após 24h, submetidas à 400Gy de irradiação gama. A dosagem 

de resíduos SH desse grupo mostrou-se mais alta que a do mesmo grupo sem irradiação (NP-

Se). O selênio nanoparticulado, nesse caso, protegeu as células mais uma vez porque a 

concentração de glutationa reduzida é mais alta quando comparada à do grupo de células que 

foi exposto à radiação ionizante. 

Amin e colaboradores (2017) demonstraram o efeito antioxidante do selênio numa 

pesquisa com ratos tratados com acetoaminofem e NP-Se aplicadas intra-peritoneamente. 

Em seus resultados, os níveis de GSH foram maiores comparados aos grupos de animais que 

não receberam nanopartículas durante o tratamento com a droga. Conclusão semelhante foi 

obtida por Urbankova e colaboradores (2018) ao analisarem amostras de sangue e fígado de 

ratos tratados com NP-Se (URBANKOVA et al., 2018). 

A dosagem de resíduos sulfidrílicos é considerada uma boa medida das 

concentrações de glutationa reduzida, que representa grande parte dos resíduos SH 

(VESKOUKIS et al., 2016). Comparando-se os resultados de resíduos SH na Figura 28 com 

o resultado de viabilidade (Figura 24Figura 25), observa-se que a diminuição dos resíduos 

sulfidrílicos, ou seja, da glutationa reduzida na presença de NP-Se não reflete na inibição de 

UFC, pelo contrário, pode ser visto um aumento no número de colônias (vide grupos controle 

x NP-Se, na Figura 24). À vista disso, considera-se como possível explicação para os 

resultados citados, a ocorrência da glutationação de proteínas como forma de preservar 

moléculas importantes para a sobrevivência da célula, sem prejudicar seu crescimento e 

viabilidade. Glutationação de proteínas é uma modificação pós-translacional reversível, que 

protege algumas enzimas de uma oxidação irreversível de resíduos SH. Um exemplo de 

glutationação ocorre na glutarredoxina 2 (MCDONAGH et al., 2011). Dessa mesma forma, 

a literatura mostra que enzimas glicolíticas são protegidas pelo processo de glutationação 

reversível de maneira a restaurar a viabilidade celular depois que o agente oxidante é retirado 

da reação (SHENTON; GRANT, 2003).  

Os grupos Selenito e Selenito + 400Gy revelaram baixas quantidades de resíduos SH 

livres em contraposição aos demais grupos. Esse dado confirma o potencial oxidante do 

selenito de sódio. A radiação ionizante nesse grupo foi um agravante para diminuir a 

glutationa reduzida. Assim, o grupo Selenito + 400Gy apresentou o valor mais baixo de 
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resíduos SH livres em relação aos outros grupos analisados. Esses resultados confirmam 

aqueles obtidos por Porto e colaboradores (2016). 

 

5.10.5 Avaliação das Espécies Reativas de Oxigênio  

 

Células de levedura têm capacidade de captar diacetato diclorofluoresceína 

(DCFHDA) do meio e transportá-lo para o citoplasma, onde é deacetilado por esterases 

inespecíficas formando a diclorofluoresceína (DCFH), que fica aprisionada na célula. Uma 

vez deacetilada, DCFH é susceptível ao ataque de radicais livres, o que resulta na oxidação 

de DCFH e na produção de um composto fluorescente (GOMES; FERNANDES; LIMA, 

2005). Esta é uma reação que pode ser medida qualitativamente, ou seja, quanto mais 

radicais livres, maior a intensidade da fluorescência emitida. Por consequência, a avaliação 

da intensidade da fluorescência produzida é uma maneira de visualizar a presença de radicais 

livres no interior da célula.  

Logo, a DFCH foi utilizada com o objetivo de verificar a formação de radicais livres 

causada pelo selênio e pela radiação ionizante nas leveduras. Na Figura 29 apresenta-se o 

resultado da determinação das espécies reativas de oxigênio. 

 

Figura 29 – Determinação das espécies reativas de oxigênio. Sendo (a) significativo em relação ao 

controle; (b) significativo em relação ao 400Gy; (c) significativo em relação ao NP-Se; (d) 

significativo em relação ao NP-Se + 400Gy. p≤0,05. 
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A formação de radicais livres não foi alterada nas células submetidas à radiação 

ionizante. As células tiveram os níveis de EROs mantidos mesmo com uma dose de 400Gy, 

posto que a diferença entre o grupo Controle e o grupo 400Gy não foi significativa. 

O grupo tratado com nanopartículas de selênio (grupo NP-Se) teve uma quantidade 

significativamente menor de EROs comparado ao grupo Controle e ao grupo 400Gy. Então, 

o selênio no estado de oxidação 0, na forma de nanopartículas, foi capaz de prevenir a 

formação de radicais livres.  

No grupo tratado com nanopartículas de selênio e posterior irradiação (NP-Se + 

400Gy), a quantidade de EROs foi maior em relação ao grupo NP-Se, evidenciando o 

potencial oxidativo da radiação ionizante. Porém, ainda assim, o estresse oxidativo foi mais 

baixo que no grupo Controle e no grupo 400Gy. Isso mostra que o efeito da radiação foi 

mitigado pelo tratamento com nanopartículas. Assim sendo, prevaleceu a capacidade 

antioxidante do selênio na concentração e na forma administradas. De maneira geral, os 

resultados de EROs e NP-Se aqui apresentados (Figura 29) estão em consonância com 

aqueles da avaliação de resíduos sulfidrílicos (Figura 28), em que há menores concentrações 

de resíduos SH, ou seja, esses resíduos foram consumidos no combate aos radicais livres. 

Nos grupos tratados com selenito de sódio houve mais radicais livres formados em 

relação aos demais grupos (Controle, 400Gy, NP-Se e NP-Se + 400Gy). Consequentemente, 

verifica-se uma elevada toxicidade do selênio no estado de oxidação +4, presente no selenito 

de sódio, diferentemente do mesmo elemento no estado de oxidação 0. Em paralelo, a 

oxidação causada pelo selenito foi maior que a causada pela radiação gama (vide: grupo 

Selenito x grupo 400Gy). Portanto, o tratamento com selenito foi mais prejudicial que a 

radiação gama na dose de 400Gy para as células das leveduras. 

Outra maneira de observar se o tratamento gerou radicais livres é por meio de 

microscopia de fluorescência. O método é essencialmente qualitativo, nele visualizam-se as 

células com maior ou menor brilho proporcionalmente à quantidade de EROs nas células. 

Desta maneira, foi possível confirmar o resultado anterior – gerado pela leitura da 

fluorescência em espectrofluorímetro (Figura 29) – com as imagens geradas pelo 

microscópio. 

Na Figura 30 são apresentadas as imagens obtidas por meio de microscopia de 

fluorescência. Pelas imagens adquiridas é possível visualizar, à esquerda, as células em 

campo claro e, à direita, as mesmas células coradas com DFCH.  

O grupo Controle e o grupo 400Gy apresentaram fluorescência e não há diferença 

entre eles, conforme as imagens. Contudo, nos grupos tratados com nanopartículas de selênio 
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houve diferença. O grupo irradiado (NP-Se + 400Gy) teve fluorescência mais intensa em 

relação ao grupo NP-Se. Nesse, a dose de 400Gy de radiação ionizante atuou como agente 

oxidante, aumentando EROs nas células. 

A fluorescência observada nos grupos Selenito e Selenito + 400Gy foi maior. Isso 

reforça, mais um vez, que o tratamento das células com selenito de sódio foi prejudicial às 

leveduras. Sob outra perspectiva, o selenito de sódio pode não agravar o dano, como foi 

demonstrado por Kalishwaralal e colaboradores (2015). Os autores realizaram pesquisa em 

células H9C2 (linhagem celular mioblástica de rato) a fim de verificar a capacidade 

antioxidante do selênio (na forma de selenito de sódio e de nanopartículas) contra o estresse 

oxidativo induzido por etanol (1%). Como resultado foi verificado que, nesse caso, o selenito 

de sódio e as nanopartículas foram capazes de reduzir o dano oxidativo induzido pelo etanol 

a 1% por meio da eliminação de EROs. Porém, vale salientar aqui a dosagem utilizada nos 

experimentos realizados por Kalishwaralal e sua equipe. Tanto para o selenito de sódio 

quanto para as NP-Se foram aplicados 100nM (1x10-6mM), concentração significativamente 

menor que a utilizada no presente trabalho, que é de 1mM. Dessa maneira, pode-se concluir 

que o selenito de sódio passa a ser tóxico para as células numa concentração menor que as 

nanopartículas, pois, tendo como parâmetro o trabalho de Kalishwaralal e as Figura 29 e 

Figura 30 do presente trabalho, observa-se que as células de levedura apresentam grande 

quantidade de EROs quando tratadas com 1mM de selenito de sódio. Todavia, na 

concentração de 100nM, o estresse foi reduzido nas condições testadas por Kalishwaralal. 
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Figura 30 – Microscopia de Fluorescência. Campo claro na coluna esquerda e campo escuro com 

visualização da fluorescência emitida pelas EROs na coluna direita. 

 



 

98 

 

Um aspecto importante a se destacar é que eucariotos unicelulares, como S. 

cerevisiae, entre outros fungos, toleram maiores doses de radiação ionizante 

(DADACHOVA; CASADEVALL, 2008) comparados às células de mamíferos. Essa 

radiorresistência dos fungos pode estar ligada à evolução desse grupo de microrganismos, 

que estavam presentes na Terra no início do período Cretáceo, época em que se estima uma 

radioatividade maior que a atual na atmosfera terrestre (HULOT; GALLET, 2003). 

Em função disso, a dose utilizada nas leveduras foi de 400Gy de radiação gama. Para 

mamíferos, por exemplo, a dose normalmente aplicada é de 2-6Gy (CHEN et al., 2018). A 

comparação entre a dose de radiação do presente trabalho e as comumente empregadas para 

mamíferos destaca a radiorresistência dos fungos. 

Contudo, é conhecido que o aumento na produção de radicais livres, como o induzido 

por radiação ionizante, pode levar a reações em cadeia que produzem peroxidação de 

lipídeos (vide item 5.10.2), carbonilação de proteínas (vide item 5.10.3), dentre outros danos 

(como discutido nos itens 5.10.1, 5.10.4, 5.10.5). Tendo em vista a ação antioxidante das 

nanopartículas de selênio (ZHAI et al., 2017), o uso combinado de radiação ionizante é uma 

vertente a ser explorada. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Os resultados obtidos por meio da metodologia apresentada comprovam a viabilidade 

de produzir nanopartículas de selênio pela via radiolítica. Sendo assim, o trabalhou mostrou 

que o selenito de sódio é um precursor eficiente, e a glicose é essencial para a síntese. 

As técnicas de caracterização utilizadas permitiram demonstrar as seguintes 

características das nanopartículas: 

 

• Potencial Zeta: -16,2mV, o que representa instabilidade inicial, de acordo 

com a Tabela 6 do item 4.6.1. Porém, há tendência a ser estável em valores de pH mais altos. 

• Diâmetro hidrodinâmico: aproximadamente 160nm, considerando uma 

camada de água em torno da partícula. 

• PdI: 0,13, indicando que as nanopartículas possuem distribuição de tamanhos 

homogênea. 

• Difração de raios-X: amorfas. Sem formas atômicas organizadas. 

• XPS: estado de oxidação 0, tendo o selenito de sódio como referência. 

• Microscopia Eletrônica de Transmissão e Varredura: formas arredondadas e 

com tamanhos variando entre 80nm e 150nm. 

 

Após caracterização, as nanopartículas foram testadas quanto aos efeitos biológicos 

em células de levedura S. cerevisiae. Foram analisados parâmetros como crescimento 

celular, peroxidação de lipídeos, carbonilação de proteínas, resíduos sulfidrílicos e espécies 

reativas de oxigênio, a fim de avaliar o potencial citotóxico do selênio na forma de NPs. 

Quanto aos efeitos, podem-se destacar os seguintes: 

 

• O crescimento de colônias foi igual no grupo tratado com nanopartículas e no 

não tratado (Controle), evidenciando que não houve inibição do crescimento das leveduras 

pelo nanomaterial. A radiação ionizante foi prejudicial no grupo sem tratamento, mostrando 

que as NP-Se protegeram as células contra a radiação ionizante. 

• Os lipídeos não foram afetados negativamente pelas nanopartículas, e a 

exposição da células à radiação ionizante combinada ao tratamento com NP-Se teve o efeito 

oxidante diminuído. Dessa forma, o tratamento protegeu as células, agindo como 

antioxidante. 
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• As NP-Se na concentração de 1mM causam danos irreversíveis em proteínas, 

ou seja, provocam carbonilação de proteínas. Porém, o pré-tratamento ameniza os efeitos 

oxidantes da radiação ionizante. Pois, a combinação de radiação e tratamento prévio com 

nanopartículas apresentou menores quantidades de proteínas carboniladas que em células 

tratadas somente com as NP-Se. 

• Os resíduos sulfidrílicos (glutationa reduzida) analisados foram maiores no 

grupo controle (sem tratamento) que no grupo NP-Se. As nanopartículas agiram como 

oxidante nesse caso, mas ao combiná-las à dose de 400Gy de radiação gama, a concentração 

de glutationa reduzida foi maior comparada ao mesmo grupo sem irradiação, confirmando a 

proteção das nanopartículas contra radiação ionizante. 

• Para verificar a formação de radicais livres, foi utilizada DFCH. De acordo 

com os resultados, as nanopartículas causaram menor formação de EROs em relação ao 

grupo controle e ao grupo irradiado com dose de 400Gy. Quando as células tiveram 

tratamento combinado de nanopartículas e radiação ionizante, a concentração de radicais 

livres aumentou comparada ao grupo NP-Se, porém ainda permaneceu abaixo dos demais 

grupos testados. 

• O selenito de sódio foi tóxico para as leveduras na concentração de 1mM 

porque prejudicou o crescimento e provocou oxidação de macromoléculas importantes das 

leveduras, de acordo com todos os parâmetros analisados. 

• A redução dos resíduos sulfidrílicos concomitante ao aumento de proteínas 

carboniladas após tratamento com NP-Se, sem alteração na viabilidade tampouco na 

formação de radicais livres, possivelmente é explicada pela glutationação de proteínas, 

modificação reversível responsável pela preservação do conteúdo proteico frente à 

exposição das células ao estresse oxidativo. 

• De acordo com os parâmetros do estresse oxidativo analisados e a viabilidade 

celular, o tratamento das leveduras S. cerevisiae com 1mM de NP-Se não foi tóxico. 

Resultados opostos foram demonstrados para a exposição dessas células ao selenito de sódio 

nas mesmas condições. 

 

Finalmente, considera-se que este trabalho propiciou uma metodologia fácil para a 

síntese de nanopartículas em suspensão aquosa e sem resíduos tóxicos. De maneira inédita, 

foi demonstrado que as nanopartículas produzidas pela via radiolítica são capazes de 

proteger as células contra radiação ionizante prevenindo danos a macromoléculas 
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importantes. A obtenção de partículas de selênio com propriedades físico-químicas, estado 

de agregação e morfologia bem definidas, e em escala nanométrica e com baixa toxicidade 

tem importância tecnológica para diversas aplicações, dentre elas: funções antissépticas e 

antibacterianas, anti-inflamatória, geração de radicais livres e, especialmente, funções 

anticancerígenas para as quais os efeitos do selênio podem ser relevantes. 
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