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Apresentação

A concepção deste livro foi uma iniciativa da Associação Brasileira de Mutagênese 
e Genômica Ambiental, a MutaGen–Brasil, com o objetivo de proporcionar 

aos pesquisadores, alunos de graduação e pós-graduação e técnicos de agências 
regulatórias e laboratórios de prestação de serviço, uma visão atualizada da 
abrangência desse campo da ciência. A preocupação da MutaGen–Brasil sempre foi 
fornecer às comunidades técnica e acadêmica subsídios para a realização de estudos 
sob rígidos critérios éticos e qualidade dos resultados. 

Com o avanço da biologia molecular e o desenvolvimento de novas tecnologias, a 
Mutagênese, ou Toxicogenética, ampliou sua dimensão, passando a abordar alterações 
tanto no DNA nuclear e mitocondrial, como nos diversos tipos de RNAs que estão 
envolvidos na síntese de proteínas. Surge, daí, a Toxicogenômica. Essa evolução permitiu 
uma maior sensibilidade dos testes para a identificação de agentes geneticamente 
nocivos e, também, um entendimento mais aprofundado dos mecanismos de mutação 
e reparo dos danos no DNA.

Os capítulos deste livro abordam a história do desenvolvimento da área, os 
critérios atuais para a identificação de novos mutágenos e para a realização de 
estudos de monitoramento genético humano e ambiental, as metodologias mais 
utilizadas e recomendadas para pesquisa e prestação de serviços, bem como os 
aspectos éticos e os cuidados que devem ser considerados para a condução dos 
estudos e qualidade dos resultados.

Vários foram os pesquisadores que dedicaram esforços para que este livro se 
tornasse realidade. A todos, a MutaGen–Brasil exprime os agradecimentos, na certeza 
que uma importante contribuição foi dada para o desenvolvimento da ciência e para a 
preservação da saúde e do meio ambiente.

Daisy Maria Fávero Salvadori
Catarina Satie Takahashi

Cesar Koppe Grisolia
Raquel Alves dos Santos
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Prefácio

Brazilian scientists have played an important role in mutagenesis research since 
its beginnings in Latin America in the 1960s, when the work focused primarily 

on radiation mutagenesis (radiogenetics). With the founding of the Brazilian 
Environmental Mutagen Society (formerly SBMCTA and now MutaGen-Brasil), 
the maturation of this field, and the critical mass of Brazilian scientists in this area 
of science, it is appropriate that a book be published in Portuguese by Brazilian 
scientists that describes the methods and application of the main assays in 
toxicogenetics and toxicogenomics.

    This volume reviews all the essential assays and methods in current use 
around the world for evaluating the potential genotoxicity of either single 
compounds or complex mixtures.  Although some of the assays are nearly half a 
century old, such as the Salmonella mutagenicity assay (Ames test), some are still 
early in development, such as the zebrafish assays.  Nonetheless, all are critical 
for evaluating the environment for potential genotoxicity and for providing data 
essential for making appropriate regulatory decisions regarding pharmaceutical 
and environmental agents.

The authors of this excellent book are recognized experts in their respective 
fields, and they have made a strong effort to explain, clarify, describe, and present 
each assay so that beginning scientists can understand and use these assays 
correctly.  The authors have also provided the reader a clear understanding of what 
constitutes a positive or negative result and what the implications of such results 
are for an overall assessment of the potential genotoxicity of an agent.

This textbook contains chapters on the three primary assays used today to 
evaluate the genotoxicity of substances:  the Ames assay, the comet assay, and the 
micronucleus assay.  In addition, each chapter provides helpful discussions on 
how to address potential problems with the assay and how to interpret the data.  
Chapters on DNA repair assays, flow cytometry, and toxicogenomics show the 
direction in which the field has moved in recent years and illustrate how highly 
practical applied science has been created from basic research.  

The chapter on the SMART assay in Drosophila demonstrates how this 
classical organism of genetic research can still be used as a preliminary screen for 
genotoxic compounds, whereas the chapter on zebrafish displays the application 
of new molecular techniques to confer onto a simple organism a powerful new 
set of assays that may be as good as traditional and more expensive rodent assays.  
The chapters on environmental and occupational genetic biomonitoring illustrate 
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Prefácioxvi

how various assays can be used to evaluate human exposure to genotoxic agents and to predict 
potential health effects, such as cancer.  Finally, chapters on germ cell mutagenicity and bioethics 
and biosafety give the reader a deeper understanding of the moral and social aspects surrounding 
this important area of science.

The authors are to be congratulated on writing such a useful and comprehensive book, 
which will be of great value to many, from beginning students to senior scientists and regulators.  
Compiling this important area of science into one volume in Portuguese adds to the practical 
value of the book and assures that its contents will reach many who are not yet familiar with the 
exciting and critically important field of genetic toxicology.

David M. DeMarini, PhD
Genetic Toxicologist (Retired)

U.S. Environmental Protection Agency
Research Triangle Park, North Carolina, USA
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A Toxicogenética é parte essencial da avaliação da segurança de seres huma-
nos e ecossistemas expostos a uma diversidade de agentes que podem causar 
alterações genéticas. Os bioensaios utilizados têm grande relevância, pois os 
resultados permitem a identificação de mutágenos e servem de base para a 
regulamentação de novos produtos constantemente colocados no mercado. Os 
avanços nas técnicas de análises moleculares (“ciências ômicas”) permitiram 
integrar à toxicogenética percepções mecanicistas sobre a ação de compostos 
nocivos. Nesse contexto, surge a Toxicogenômica. Neste capítulo será apresen-
tado o estado da arte – da Toxicogenética à Toxicogenômica – com destaque 
para os sucessos, as limitações e novas perspectivas.

Da Toxicogenética à Toxicogenômica

1
Re

su
m

o

INTRODUÇÃO
Antes de apresentar a evolução da Toxicogenética à Toxicogenômica do ponto 

de vista prático, é importante contextualizar historicamente como esse desenvol-
vimento aconteceu. De fato, os primeiros passos da mutagênese (posteriormente 
também denominada genética toxicológica ou toxicogenética) foram dados em 
resposta ao desenvolvimento industrial no século XVIII, quando uma série de 
novos produtos químicos foi introduzida no ambiente e, também no século XX, 
em consequência da geração de eletricidade por fissão nuclear e dos testes com 
bombas atômicas que provocaram a liberação de radioatividade no ambiente e a 
produção de grandes quantidades de lixo radioativo.

Em 1926, H.J. Müller observou que raios X causavam mutação gênica herdável 
em Drosophila melanogaster. Devido a essa descoberta foi agraciado com o Prêmio 
Nobel de Medicina, em 1946. Nesse mesmo ano, C. Auerbach e A.J.C. Robson 
também reportavam que o gás mostarda era capaz de produzir efeitos em níveis 
similares aos da radiação. Nesse contexto, cresceu o interesse pela identificação 
de agentes químicos, físicos e biológicos que, presentes no ambiente, poderiam 
causar alterações no material genético com possíveis consequências para o futuro 
das espécies.

Catarina Satie Takahashi • Daisy Maria Fávero Salvadori • Lucia Regina Ribeiro 
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Da Toxicogenética à Toxicogenômica2

Em um ambiente científico fervilhante, em 1969, nos Estados Unidos, Alexander Hollaender et al. 
criaram a Environmental Mutagenesis Society para reunir os pesquisadores que trabalhavam na área. 
Nessa época, os estudos em mutagênese eram quase exclusivamente realizados em células germinati-
vas para detectar mutações herdáveis. Em 1973, Bruce Ames publicou artigo em que apresentou um 
teste capaz de identificar compostos que induziam mutações em Salmonella typhimurium (Ames et 
al., 1973). O teste de Ames, como foi denominado, torna-se assim uma das metodologias mais impor-
tantes para a identificação do potencial mutagênico de compostos químicos (ver Capítulo 5) e, a Toxi-
cogenética, passa a ser parte essencial da avaliação da segurança de seres humanos e de ecossistemas 
expostos a uma diversidade de agentes com potencial para causar alterações genéticas.

Os testes utilizados nas avaliações toxicogenéticas, normalmente de curta duração, em geral se 
concentram em um único parâmetro e foram desenvolvidos para identificar alterações cromos-
sômicas e mutações gênicas. Atualmente, além de utilizados em pesquisas, são aplicados rotinei-
ramente como ferramentas auxiliares pelas Agências Regulatórias nas decisões sobre a liberação 
de novos produtos para o mercado. Utilizando-se testes de toxicogenética, muitos efeitos adversos 
foram identificados e importantes progressos foram feitos na prevenção à exposição a agentes noci-
vos, como radiação, luz ultravioleta, chumbo, pesticidas e dioxinas (Martins et al., 2019). 

O número crescente de pesquisas na área resultou no desenvolvimento de métodos mais eficientes 
e em estratégias abrangentes para prever e prevenir respostas tóxicas dos organismos vivos. O progres-
so em direção a estes objetivos foi proporcional ao nível de conhecimento científico e às tecnologias 
existentes e não poderia ter superado tantos desafios sem as tecnologias que se tornaram disponíveis 
nas últimas décadas. A última parte do século XX foi marcada por avanços rápidos na tecnologia ge-
nômica com o advento da Toxicogenômica – coleta, interpretação e armazenamento de informações 
sobre a atividade gênica e proteica para identificar as substâncias tóxicas no meio ambiente e as popu-
lações com maior risco de doenças ambientais (Martins et al., 2019; David, 2020).

Em 2002, a Toxicogenômica foi descrita como uma nova era para a toxicologia (Aardema e 
MacGregor, 2002). A aplicação da genômica à toxicologia foi anunciada como uma forma de me-
lhorar a eficiência dos testes toxicogenéticos, permitindo a rápida classificação de compostos com 
base em perfis de regulação gênica. Nesse sentido, os microarranjos de DNA (DNA microarrays) 
possibilitaram, em um único estudo, a análise de expressão gênica em todo o genoma e, embora 
tenham sido identificados perfis transcriptômicos que discriminaram carcinógenos genotóxicos 
e não genotóxicos, os desafios da abordagem evidenciaram limitações na sua aplicação. Como tal, 
a Toxicogenômica, nessa época, não transformou o campo da toxicologia genética da maneira 
prevista (David, 2020). 

Mais recentemente, tecnologias de sequenciamento de última geração – Next Generation Se-
quencing (NGS) – revolucionaram a genômica, permitindo que centenas de bilhões de pares de 
bases pudessem ser sequenciadas simultaneamente, com menor custo e menor consumo de tem-
po que os métodos até então tradicionais. Com isso, os genomas de diversos tipos de câncer, por 
exemplo, foram sequenciados e foram estabelecidas “assinaturas mutacionais” que permitiram a 
identificação de cancerígenos ambientais (David, 2020). 

Os avanços tecnológicos necessários para estudar a estrutura do genoma humano estabelece-
ram nova infraestrutura de tecnologias analíticas e métodos de alto rendimento, que permitiram 
enorme crescimento dos bancos de dados moleculares. Em setembro de 2000, o Instituto Nacio-
nal de Ciências da Saúde Ambiental dos Estados Unidos criou o National Center for Toxicogeno-
mics (NCT), cuja missão é coordenar pesquisas que possam gerar conhecimento no campo da 
toxicogenômica. O NCT atende a cinco objetivos: facilitar a aplicação de tecnologias de análise 
de expressão gênica e proteica; compreender a relação entre exposições ambientais e humanas 
e a suscetibilidade a doenças; identificar biomarcadores de doenças e exposição a substâncias 
tóxicas; aprimorar métodos computacionais para a compreensão das consequências biológicas e 
respostas às exposições ambientais; e criar um banco de dados público dos efeitos ambientais de 
substâncias tóxicas sobre sistemas biológicos (Tennant, 2002).
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Na era pós-genômica, os pesquisadores podem utilizar ferramentas para focar em questões bá-
sicas como por que células e tecidos normais ficam doentes. A alta sensibilidade e o rápido ren-
dimento das tecnologias que surgiram como parte do Projeto Genoma Humano têm ampliado 
o escopo e o alcance das ciências toxicológicas, proporcionando oportunidades e novos desafios 
no campo da saúde ambiental. Um desses desafios é usar a sequência do genoma humano como 
um primeiro passo para entender a base genética e biológica de doenças como o câncer, diabetes, 
doença de Alzheimer e doença de Parkinson. Outro desafio é utilizar o crescente volume de dados 
para construir vias genéticas e bioquímicas para explicar o mecanismo das respostas tóxicas (David, 
2020). Estudos combinados entre a química e a biologia molecular aceleraram a disponibilidade de 
novas drogas e novos medicamentos tornaram possíveis a compreensão dos mecanismos de desen-
volvimento de doenças induzidas por agentes químicos, possibilitaram novas formas de avaliação 
e prevenção de toxicidade e permitiram a identificação de novos biomarcadores de exposição que 
distinguem indivíduos com maior risco de efeitos adversos (Martins et al., 2019; David, 2020). 

Paralelamente a tudo que acontecia no mundo na área da Mutagênese, no Brasil, na década 
de 1970, a descoberta da presença de grande quantidade de material radioativo nas areias mona-
zíticas de praias do Estado do Espírito Santo e no Morro do Ferro (urânio e tório) em Poços de 
Caldas – MG despertava o interesse de pesquisadores sobre os possíveis efeitos toxicogenéticos 
das radiações ionizantes em diferentes organismos. Quando ocorreu o acidente radiológico em 
Goiânia, em 1987, o país já contava com boa infraestrutura e pessoal qualificado para estudar 
os efeitos danosos que as radiações causavam ao meio ambiente e aos seres humanos que foram 
contaminados. O acidente proporcionou a interação de vários pesquisadores, fato que culminou 
na fundação da Sociedade Brasileira de Mutagênese, Carcinogênese e Teratogênese Ambiental 
(SBMCTA), em 1989. A SBMCTA sempre esteve atuante, não apenas dentro da academia e dos 
institutos de pesquisa, mas, também, auxiliando agências governamentais no estabelecimento de 
políticas públicas relacionadas com a identificação e a presença de agentes genotóxicos e mutagê-
nicos no meio ambiente e suas consequências para a saúde humana. Com o advento das ciências 
ômicas (inclusive a Toxicogenômica) e em consonância com o que acontecia em outros países, em 
2013, a SBMCTA mudou sua denominação para Associação Brasileira de Mutagênese e Genô-
mica Ambiental (MutaGen-Brasil). Hoje, a MutaGen-Brasil agrega inúmeros cientistas e jovens 
pesquisadores que trabalham na fronteira do conhecimento, com o objetivo de elucidar meca-
nismos de genotoxicidade e de reduzir os riscos potenciais de exposição a agentes xenobióticos.

Neste capítulo, é apresentado o estado da arte – da Toxicogenética à Toxicogenômica – desta-
cando sucessos, limitações e perspectivas para pesquisadores da próxima geração.

TOXICOGENÉTICA
O Conselho Internacional para Harmonização de Requisitos Técnicos para Produtos Farmacêu-

ticos para Uso Humano (The International Council for Harmonisation of Technical Requirements for 
Pharmaceuticals for Human Use – ICH) estabeleceu, para a identificação de agentes que causam mu-
tações gênicas e cromossômicas, uma bateria de testes que inclui microrganismos, células de mamí-
feros in vitro e roedores in vivo (Cimino, 2006). Assim, resultados positivos nesses testes não apenas 
indicam interação direta do agente com o DNA, mas, também, podem refletir mecanismos indiretos 
de indução de danos, como estresse oxidativo, inibição da topoisomerase, desequilíbrio do pool de 
nucleotídeos ou interrupção da segregação cromossômica (Thybaud et al., 2007, David 2020).

Dentre os testes toxicogenéticos mais utilizados atualmente estão o teste de Ames em Salmo-
nella typhimurium, que permite a identificação e a classificação de substâncias mutagênicas com 
grande simplicidade e sensibilidade (ver Capítulo 5), e o teste do micronúcleo, tanto em cultura 
de células como em animais in vivo. O desenvolvimento do teste do micronúcleo teve início no fi-
nal do século XIX, quando Howell e Jolly identificaram pequenas inclusões em células do sangue 
de gatos e ratos, as quais ficaram conhecidas como corpúsculos de Howell-Jolly. Em 1959, Evans 
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et al. relataram que os raios gama induziam a formação desses pequenos corpos (micronúcleos) 
em células meristemáticas das raízes de feijão e inferiram ser resultado de alteração cromossômi-
ca (Hayashi, 2016). Mais tarde, em 1970, Boller e Schmid expondo hamsters ao agente alquilante 
trenimon observaram maior frequência de eritrócitos micronucleados em medula óssea e sangue 
periférico e publicaram a metodologia como “teste do micronúcleo”. Em 1976, Countryman e 
Heddle padronizaram o teste para linfócitos humanos em cultura e, em 1985, Fenech e Moley 
introduziram a citocalasina B, composto que inibia a divisão citocinese e permitia avaliação mais 
acurada da frequência de micronúcleos (ver Capítulo 7). 

No final do século passado, na tentativa de aumentar a sensibilidade dos testes para a detecção 
de danos no DNA, foi proposta a eletroforese em gel de célula única, Single Cell Gel Electropho-
resis (SCG). O novo procedimento permitia a detecção de danos primários no DNA (quebras 
de fita simples e sítios álcali-lábeis) após a aplicação de uma corrente elétrica. Como a imagem 
obtida da migração do DNA no gel de eletroforese assemelha-se a um cometa, com cabeça e 
cauda, a metodologia foi informalmente denominada ensaio cometa (Klaude et al., 1996; Singh e 
Stephens, 1996). Uma das vantagens mais significativas do ensaio é a sua aplicabilidade em qual-
quer organismo eucarioto e tipo celular (Da Silva et al., 2000). Além disso, a metodologia permite 
resultados rápidos e variações que fornecem informações importantes sobre mecanismos de ge-
notoxicidade (ver Capítulo 6).

Outros testes também são importantes para a avaliação do potencial toxicogenético de agen-
tes químicos, físicos e biológicos e serão descritos mais detalhadamente em capítulos seguintes 
(teste SMART em células de asas de Drosophila melanogaster; teste em Danio rerio – Zebrafish).

TOXICOGENÔMICA
A última parte do século XX foi marcada por uma série de rápidos avanços tecnológicos com base 

na genômica, junto com a Toxicogenômica. Este campo de estudo surgiu com o objetivo de ampliar a 
base de conhecimento com vistas à preservação da saúde humana e do meio ambiente e para auxiliar 
na tomada de decisões regulatórias. A toxicogenômica foi também anunciada como uma forma de 
aumentar a eficiência dos testes toxicogenéticos, introduzindo avaliações sobre a expressão e a regu-
lação gênica em todo o genoma. Em resumo, a toxicogenômica combinou a genômica à toxicologia 
e associou mudanças fenotípicas à expressão de genes, proteínas e metabólitos, gerando dados mais 
representativos dos efeitos de agentes xenobióticos (Figura 1.1) (NRC, 2007; David, 2020).

Figura 1.1. Visão geral da toxicogenômica.  
Fonte: adaptada de David, 2020.
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O que são “ômicas”?
Ômica é uma palavra que se aplica a vários métodos concebidos para detecção, caracteriza-

ção e quantificação de grandes lotes de biomoléculas em execuções únicas. Os métodos variam 
de acordo com o alvo, por exemplo, microarranjos (microarrays) e sequenciamento de última 
geração (NGS) para DNA e RNAs; espectrometria de massa (MS) para proteínas e ressonância 
nuclear magnética (RMN) para metabólitos. Embora a tecnologia de análise tenha avançado ra-
pidamente, há ainda vários desafios a serem superados, sobretudo em termos de computação e 
interpretação de dados, que exigem ferramentas específicas e impõem sérias restrições aos deli-
neamentos experimentais (Martins et al., 2019).

Ômicas aplicadas à toxicogenética
Genômica

Mudanças no genoma podem ter impacto profundo em todos os níveis da organização bio-
lógica, da célula à população como um todo. Tais mudanças já eram reconhecidas em eventos 
genotóxicos/mutagênicos por terem ligação significativa com a gênese e o desenvolvimento de 
várias doenças, em especial com a carcinogênese (Basu, 2018). Com o advento da toxicogenô-
mica ficaram mais claros os estudos sobre a relação entre exposição a xenobióticos e alterações 
genéticas, as interações ambientais e seu impacto para a saúde humana. A base de conhecimento 
tornou-se mais abrangente, melhorando a compreensão dos efeitos ambientais sobre sistemas 
biológicos complexos.

Transcriptômica 
A transcriptômica avalia mudanças na expressão gênica mediante a análise de mRNAs e, junto 

com a proteômica, é uma das “ômicas” mais amplamente utilizadas por toxicogeneticistas. Os danos 
no DNA induzidos por agentes xenobióticos podem resultar em mudanças na expressão de genes de 
diversas vias biológicas (Fornace et al., 1992). Os diferentes perfis de expressão gênica transcricional, 
modulados por compostos específicos, podem atuar como “impressões digitais” ou assinaturas que 
podem ser usadas para auxiliar na classificação de compostos e prever seus mecanismos de ação, me-
lhorando, assim, o processo de identificação do perigo da exposição (Hamadeh et al., 2002). A discri-
minação entre carcinógenos genotóxicos e não genotóxicos usando assinaturas de expressão gênica, 
por exemplo, tem sido foco particular nos estudos de transcriptômica (David, 2020). 

Anteriormente à era transcriptoma, a avaliação da expressão gênica era realizada pela técnica de 
RT-PCR (do inglês, real time polimerase chain reaction) em tempo real. Tal metodologia possibilita, 
no entanto, quantificar os níveis de expressão de apenas pequeno número de genes , sendo ainda 
utilizada atualmente com essa finalidade. Mais tarde, a introdução da tecnologia de microarran-
jos de DNA permitiu a quantificação simultânea da transcrição de milhares de genes, por meio 
de sondas de DNA complementar (cDNA) em uma matriz predefinida. O desenvolvimento dessa 
tecnologia, revolucionária à época, com custo relativamente alto e possibilidade de analisar muitos 
transcritos, exigiu a disponibilidade de grandes quantidades de informações sobre a sequência do 
DNA em bases de dados acessíveis ao público. No campo da toxicogenômica, o método de microar-
ranjos combinado a outros ensaios de análises genética e bioquímica, mostrou grande utilidade 
para comparar as semelhanças nas respostas biológicas a grupos de compostos químicos (Nakaga-
wa et al., 2021), bem como para estudar os mecanismos de respostas e sinalização molecular a uma 
grande variedade de diferentes tipos de agentes mutagênicos químicos e físicos. 

Em seguida ao método de microarranjos, surgiram novas tecnologias de sequenciamento do 
DNA (Next Generation Sequencing – NGS), em plataformas capazes de gerar informação sobre 
milhões de pares de bases em uma única corrida (Van Dijk et al., 2014; David 2020). Atualmente, o 
sequenciamento de RNA (RNAseq) passou a ser uma das técnicas mais utilizadas, pois, além de alto 
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rendimento, apresenta várias vantagens sobre outras tecnologias. Por exemplo, permite a identifi-
cação e a quantificação de transcritos sem o conhecimento prévio da sequência do gene e também 
a identificação de variações nas regiões transcritas, como os polimorfismos de nucleotídeos únicos, 
ou SNPs (do inglês single nucleotide polymorphism), (Wang et al., 2009). Aplicações do RNAseq 
para detecção de danos no DNA permitem uma investigação mais detalhada sobre o gene e sobre as 
mudanças nas vias afetadas após o dano e durante o reparo do DNA (ver Capítulo 10). 

Proteômica 
Proteômica é o estudo do conjunto de proteínas e peptídeos responsáveis   pela estrutura, pela 

sinalização metabólica, por processos de transporte e defesa em sistemas vivos. O proteoma é o 
produto da expressão de genes e, embora sujeito a interferência em todas as etapas que ligam ge-
nes a proteínas funcionais, a sua análise pode fornecer uma visão geral mais factual da verdadeira 
condição metabólica das células e tecidos (Aslam et al., 2017).

Em estudos toxicogenômicos, a proteômica é usada para determinar como a expressão de 
proteínas pode ser modulada pela exposição a agentes xenobióticos. É, provavelmente, a mais 
antiga das “ômicas” utilizadas na toxicologia. Os avanços de bioinformática, bem como de mé-
todos de espectrometria de massa permitiram que a quantificação de peptídeos se tornasse mais 
precisa. Comparativamente à transcriptômica, porém, o número de acertos é menor, o que a 
torna um método pouco econômico (Titz et al., 2014). O avanço da proteômica esteve sempre na 
dependência do desenvolvimento de métodos sensíveis e poderosos de espectrometria de massa 
e da disponibilidade de sequências de proteínas publicamente acessíveis em bancos de dados. O 
uso de espectrometria de massa permite a geração de dados altamente precisos das massas mole-
culares e “impressões digitais” de peptídeos, bem como informação da sequência de aminoácidos 
e fragmentos de peptídeos (Martins et al., 2019). A análise proteômica vem sendo amplamente 
empregada em estratégias de biomonitoramento e avaliação de risco ambiental.

Metabolômica 
A metabolômica envolve a identificação e a quantificação de metabólitos, os quais são produ-

tos intermediários ou finais do metabolismo em uma amostra biológica (Fiehn, 2002). Pesquisas 
envolvendo análise quantitativa da resposta metabólica de um sistema biológico a estímulos fi-
siopatológicos ou modificações genéticas vêm sendo desenvolvidas há décadas. A introdução das 
novas tecnologias tornou possível análises quantitativas mais abrangentes, mais rápidas e com 
maior acurácia de todo o metaboloma. 

A metabolômica vem sendo aplicada em diferentes áreas do conhecimento, como em análises 
clínicas, no estudo dos alimentos e de nutrição, nos esportes, em questão ambiental, na toxicologia 
forense, na análise de organismos patogênicos (parasitas, bactérias, fungos), entre outras (Canuto 
et al., 2018). Particularmente, na área ambiental sua aplicação é ampla, podendo englobar organis-
mos aquáticos e plantas e como tais elementos respondem ao estresse oxidativo e a fatores bióticos 
e abióticos. O emprego da metabolômica à ciência regulatória é, contudo, ainda limitado, embo-
ra comece a ser considerado elemento complementar importante para a identificação de novos 
biomarcadores e de mecanismos de toxicidade (Canuto et al., 2018; Viant et al., 2019). Após o 
aprimoramento da bioinformática e da expansão de bancos de dados, ficou ainda mais evidente o 
propósito e o valor da metabolômica (Martins, et al., 2019). Os métodos mais comumente utiliza-
dos nas avalições sobre o metaboloma são a espectrofotometria de massa e a ressonância magnética 
nuclear, os quais fornecem informações estruturais de diversas classes químicas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Não há dúvida de que estudos sobre o potencial toxicogenético são parte essencial nas ava-

liações de segurança contra agentes xenobióticos. A introdução das novas tecnologias ômicas 
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trouxe maior sensibilidade para a detecção dos efeitos nocivos, ampliando o espectro de altera-
ções detectáveis e de biomarcadores de risco. Todavia, o alcance da toxicogenômica não é maior 
do que os desafios que ainda precisam ser vencidos, como os referentes ao número crescente 
de novos produtos constantemente colocados para avaliação e as diversas formas de poluição 
ambiental, além dos relativos às espécies vivas atingidas (com características biológicas únicas). 
Além disso, o desafio de gerenciar, analisar, integrar e armazenar grandes quantidades de dados 
exige recursos computacionais sem precedentes, e novas ferramentas ainda devem ser criadas 
para que todas as informações possam ser interpretadas e se revertam em melhorias para a saúde 
humana e para o meio ambiente. De qualquer forma, passos gigantescos já foram dados da Toxi-
cogenética à Toxicogenômica.
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