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Introdução

O cobre é um mineral essencial para o crescimento e desenvolvimento dos
organismos, sendo que baixas quantidades são suficientes para suprir suas necessidades
(Shen et al., 2005). É componente de várias proteínas e enzimas que desempenham
funções biológicas fundamentais às células. Porém, quando ultrapassado o limite de
essencialidade o cobre produz toxicidade para a maioria dos animais (Mondal et al.,
2007). Ele vem sendo despejado de forma inadequada na natureza, através do lixo
urbano e junto a resíduos não devidamente tratados por indústrias. Por não ser
biodegradável tende a se acumular no ambiente e nos organismos (Olivares et al. 1997).
Estudos mostram que a suplementação de cobre na dieta em diversas espécies de
mamíferos, altera os parâmetros hematológicos normais, em alguns casos aumentando o
número de hemáceas, neutrófilos e eosinófilos e diminuindo plaquetas, monócitos e
basófilos (Shen et al., 2005 e Bami, 2008). No fígado o cobre é armazenado por
metalotioneínas e segregado para o plasma ou excretado para a bile. Normalmente, um
aumento na síntese de metalotioneínas acompanha a presença de metais no organismo
(Barceloux, 1999).

Calomys laucha é um roedor pertencente à família Cricetidae, e se distribui na
América do Sul, ocorrendo em áreas do sul da Bolívia, sul do Brasil, centro da
Argentina e Uruguai (Colares, 1997). A presença da espécie em dunas costeiras da praia
do Cassino, no município de Rio Grande e sua possível contaminação pelo metal
através do despejo de resíduos industriais na região, fazem deste animal a fonte de
investigação para este estudo.

O objetivo deste trabalho é estudar os efeitos do cobre na hematologia e na
síntese de metalotioneínas da espécie Calomys laucha.

Metodologia

Serão utilizados Calomys laucha com 30 dias de idade. No biotério, os animais
serão mantidos sob fotoperíodo de 12/12 horas claro e escuro e temperatura de 24 
2oC. Serão formados seis grupos de 10 machos, suplementados com sulfato de cobre na
água, perfazendo as concentrações de tratamentos com cobre em 0 mg/L, 2mg/L e
6mg/L durante 30 ou 60 dias.

Com os animais sedados será feita coleta de sangue por punção cardíaca e
laparotomia para retirada do fígado. No sangue serão utilizadas as técnicas descritas por
Ferreira Neto (1978) para as dosagens de hemoglobina, determinação do hematócrito,
contagem de hemáceas, contagem total e diferencial de leucócitos. Ainda no sangue
serão quantificadas as concentrações de cobre e metalotioneínas. As concentrações de
cobre serão analisadas também no fígado, na água potável e na ração oferecida e serão



medidas em um Espectrofotômetro de Absorção Atômica. As metalotioneínas serão
quantificadas no fígado e no sangue por espectrofotometria, sendo indicadas com a
fluorescência dos grupos sulfidrila produzida com o kit para leitura de microplacas
(Viarengo et al., 1997). Os dados serão apresentados como média ± erro padrão da
média, analisados através de ANOVA e considerados estatisticamente significativos
para P< 0.05.
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