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Metodologia proteômica baseada em eletroforese bi-dimensional (2D-PAGE) foi usada para 

auxiliar no entendimento dos mecanismos moleculares envolvidos na injúria renal induzida 

pelo flúor (F) e definir biomarcadores potenciais para fluorose. Três grupos de ratos Wistar 

machos recém-desmamados (21 dias de vida) foram tratados com água de beber contendo 0 

(controle), 5 ou 50 ppm F, por 60 dias (n=6/grupo). Durante o período experimental, os 

animais foram mantidos individualmente me gaiolas metabólicas, a fim de que o consumo de 

água e ração fosse avaliado, bem como as excreções urinária e fecal de F. Os animais foram 

mortos e o rim esquerdo e o soro foram coletados para análises histopatológica e de F, 

respectivamente. Para análise proteômica foram coletados o rim direito e a urina (no dia 

anterior ao sacrifício, num coquetel contendo inibidores de protease em gelo). Após o 

isolamento das proteínas, os perfis proteômicos renal e urinário foram examinados usando 

2D-PAGE e coloração com azul de Coomassie brilhante. Foi possível detectar uma dose-

resposta em relação à ingestão e excreção de F, bem como em relação aos níveis de F 

presentes no soro e nos rins dos animais. As análises histológicas não revelaram danos aos 

rins induzidos pelo F, com exceção de uma congestão vascular no grupo de 50 ppm F. Para os 

rins, a análise quantitativa de intensidade (software Image Máster Platinum, alterações de 2 

vezes) revelou 30 e 17 proteínas diferencialmente expressas, respectivamente, entre os grupos 

controle X 50 ppm F e controle X 5 ppm F. Para a urina, 9, 10 e 13 proteínas aumentaram ou 

diminuíram nos grupos controle X 5 ppm F, 5 ppm F X 50 ppm F e controle X 50 ppm F, 

respectivamente. Nove proteínas foram identificadas satisfatoriamente por MALDI-TOF TOF 

MS. As proteínas identificadas estão relacionadas principalmente ao metabolismo, 

desintoxicação e housekeeping. Esses dados indicam que a análise proteômica de rim e urina 

de animais tratados com F é capaz de identificar proteínas diferencialmente expressas, mesmo 

em casos de baixas doses de F. Assim, essa ferramenta pode contribuir para o entendimento 

dos mecanismos envolvidos na fluorose, apontando proteínas-chave que deveriam ser melhor 

investigadas, bem como potenciais biomarcadores de toxicidade. 

 
Palavras-chave: Proteômica. Fluoretos. Rim. Urina. Espectrometria de massa. Eletroforese 

bidimensional. 
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Proteomic analysis of urine and kidney in fluoride – treated rat 

 

Two-dimensional gel electrophoresis (2D-PAGE) based proteomics approach was used to 

better understand the molecular mechanisms of renal injury induced by fluoride (F) and define 

potentials biomarkers of fluorosis. Three groups of weanling male Wistar rats (21 days old) were 

treated with drinking water containing 0 (control), 5, or 50 ppm F for 60 days (n=6/group). 

During the experimental period, the animals were kept individually in metabolic cages, in order 

to analyze the water and food consumption, as well as fecal and urinary F excretion. Animals 

were killed and left kidney and serum were collected for histopathological examination and F 

analysis, respectively. For proteomic analysis, right kidney and urine (one day before sacrifice, in 

protease-inhibitors cocktail for 8 hours in ice box) were collected. After protein isolation, renal 

and urinary proteome profiles were examined using 2D-PAGE and coomassie brilliant blue 

staining. It was possible to detect a dose-response regarding F intake and F excretion, as well as F 

levels in serum and kidneys. The histological analysis revealed no damage in kidneys induced by 

F, except for a vascular congestion in the 50 ppm F group. For kidney, quantitative intensity 

analysis (Image Master Platinum software, 2-fold changes) revealed 30 and 17 differentially 

expressed proteins between control X 50 ppm F, and control X 5 ppm F groups, respectively. As 

for urine, 9, 10 and 13 proteins increased or decreased in control X 5 ppm F, 5 ppm F X 50 ppm 

F and control X 50 ppm F groups, respectively. Nine proteins were successfully identified by 

MALDI-TOF TOF MS.  The identified proteins are mainly related with metabolism, 

detoxification and housekeeping. These data indicate that proteomic analysis in kidney and urine 

of F-treated animals is able to identify differentially expressed proteins, even in cases of low F 

doses. Thus, this approach can contribute for the understanding of the mechanisms underlying 

fluorosis, by indicating key-proteins that should be better addressed, as well as potential toxicity 

biomarkers.   

Keywords: Proteomics. Fluoride. Kidney. Urine. Mass spectrometry. Two-dimensional 

electrophoresis.  
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O flúor (F) é comprovadamente um agente terapêutico contra a cárie dentária, estando 

também relacionado à dinâmica da formação óssea. Apesar de seus efeitos terapêuticos, 

quando consumido de maneira inadequada pode causar reações indesejáveis, tanto crônicas 

como agudas. Seus efeitos variam desde fluorose dentária, distúrbios gástricos reversíveis e 

reduções transitórias na capacidade de concentração urinária, até a fluorose esquelética e 

mesmo a morte, em situações extremas (WHITFORD, 1996). Outras manifestações tóxicas do 

F incluem seu efeito no fígado (SHANTHAKUMARI; SESHACHALAM; 

SUBRAMANIAN, 2004), na glândula tireóide (OGILVIE,1953), no cérebro e nos rins 

(KARAOZ et al., 2004; SHANTHAKUMARI; SESHACHALAM; SUBRAMANIAN, 2004). 

O rim contribui para manutenção da homeostasia, produzindo a urina, através da qual 

são eliminados diversos resíduos do metabolismo, além de água, eletrólitos e não-eletrólitos 

em excesso no meio interno. O rim é essencial para manter o equilíbrio do F no organismo. 

Muitos trabalhos têm observado uma boa correlação entre a ingestão e a eliminação de F na 

urina. O F é excretado através dos rins, e em uma pessoa saudável, a quantidade excretada é 

de aproximadamente 0,1 a 0,5 mg/dia. Em regiões endêmicas de F observa-se que os níveis 

excretados variam em torno de 1,2-10,0 mg/dia (KRISHNAMACHARI, 1986). 

O rim é alvo para muitos fármacos, pois, como acontece para o F, funciona como o 

principal órgão excretor do organismo. Mudanças estruturais marcantes têm sido relatadas em 

rins de animais com intoxicação crônica e aguda de F, tais como: hemorragia, hiperemia 

glomerular e medular, alterações inflamatórias, destruição tubular e edema intersticial. 

Adicionalmente, três condições patológicas têm sido notadas nestes animais: glomerulonefrite 

subaguda, nefrite crônica e necrose (OGILVIE, 1953). 

O plasma sangüíneo é considerado o compartimento central a partir do qual o F será 

distribuído pelo organismo e posteriormente eliminado. Aproximadamente 50% de uma dose 

ingerida de F por um adulto será excretado na urina e o restante será incorporado aos tecidos 

mineralizados, principalmente ossos. Nestes, o F se liga reversivelmente e é liberado durante 

o remodelamento normal. Em tecidos moles, o F estabelece uma distribuição estacionária 

entre os fluidos extra e intracelulares e como conseqüência, quando há aumento ou 

diminuição dos níveis plasmáticos de F, existe uma mudança proporcional na concentração 

dos fluidos intracelulares (EKSTRAND, 1996). 
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Evidências da nefrotoxicidade do F têm sido demonstradas pelos efeitos adversos dos 

anestésicos com F na função renal.  O dano renal é dose-dependente; quando o pico da 

concentração plasmática do F atinge níveis de 50–80 µM, a nefrotoxicidade subclínica é 

evidente, enquanto que concentrações de 90–120 µM estão associadas com nefrotoxicidade 

clínica leve e concentrações de 80–175 µM, com nefrotoxicidade clínica visível (COUSINS; 

MAZZE, 1973). Os novos anestésicos diminuíram os efeitos colaterais de nefrotoxidade 

provocada pelo F, mas quando o pico da concentração do F no plasma excede 50 µM, danos 

nas funções renais são observados (GOLDBERG et al., 1996).  

Entretanto, os mecanismos envolvidos nas alterações causadas pelo F no tecido renal 

ainda não são bem conhecidos.  Nenhuma alteração na morfologia renal que poderia ter 

ocorrido foi observada durante exposição crônica de ratos ao metoxiflurano, o qual provocou 

elevação do F plasmático para níveis acima de 50 µM e insuficiência renal (PLUMMER et al., 

1985).  O F em concentrações micromolares age inibindo algumas enzimas. Inibição da 

pirofosfatase pelo F foi sugerida como sendo um dos fatores que para explicar a sua 

toxicidade em humanos (BAYKOV; ALEXANDROV; SMIRNOVA, 1992), e sugeriu-se que 

a inibição da fosfatase ácida nos osteoblastos seria o primeiro alvo do F, podendo explicar 

seus efeitos adversos no osso (THOMAS et al., 1996). 

A proteômica é um dos vários campos “OMICOS” que vem crescendo rapidamente na 

era pós-genômica. É uma nova área da Ciência que analisa as proteínas em larga escala, 

contribuindo muito para o entendimento da função do gene (PANDEY; MANN, 2000). O 

proteoma é definido como o conjunto de todas as proteínas expressas em uma célula, tecido 

ou organismo. Durante algum tempo, acreditou-se que um gene produzia uma proteína, mas 

hoje se sabe que os produtos expressos a partir de um único gene na realidade representam 

uma população de proteínas, que podem conter uma grande quantidade de 

microheterogeneidade. Considerando, por exemplo, uma proteína que tem três potenciais 

estados de modificação, ou seja, glicosilação, fosforilação e ubiquinação, existem oito 

potenciais formas que podem estar presentes se cada modificação ocorrer somente em um 

único sítio e não for mutuamente exclusiva. Todas as formas modificadas de uma proteína 

podem variar em abundância, atividade ou localização dentro da célula (PENG; GYGI, 2001).  

A análise proteômica fornece informações sobre a expressão de proteínas, suas 

concentrações relativas e possíveis modificações pós-traducionais que elas possam sofrer 

(PANDEY; MANN, 2000; THONGBOONKERD, 2004). Recentemente, a combinação de 

genômica, proteômica e bioinformática tornou a análise sistemática de componentes 

expressos em uma célula uma realidade (PENG; GYGI, 2001).  



 5

De uma forma geral, os métodos proteômicos baseiam-se no primeiro passo, a 

separação das proteínas, seguido de espectrometria de massa para identificar proteínas de 

interesse (THONGBOONKERD, 2004). Numa das abordagens mais comuns em proteômica 

quantitativa, a única que será desenvolvida neste estudo, emprega-se a eletroforese bi-

dimensional (2-D) em géis de poliacrilamida para separar as proteínas presentes em amostras 

biológicas. Em seguida, é feita uma comparação dos mapas de proteínas de células ou tecidos 

que se encontram em diferentes estados biológicos, utilizando um software específico. As 

proteínas que sofreram uma alteração de expressão significativa podem dar pistas sobre o seu 

possível envolvimento no processo biológico estudado. Essas proteínas de interesse podem 

ser identificadas por espectrometria de massa, em combinação com ferramentas de 

bioinformática (JUNGBLUT; WITTMANN-LIEBOLD, 1995).  

Um avanço chave na espectrometria de massa de amostras biológicas foi o 

desenvolvimento de algoritmos para a identificação de proteínas através da comparação de 

dados obtidos por espectrometria de massa e um banco de dados, originalmente usando a 

massa de um conjunto de peptídeos (peptide mass fingerprint) e mais recentemente usando os 

fragmentos do espectro de peptídeos individuais (MANN; HENDRICKSON; PANDEY, 

2001). 

A análise proteômica completa gera novas hipóteses, melhor entendimento da 

fisiologia normal do organismo, bem como dos mecanismos de doenças, descoberta de 

biomarcadores para detecção precoce de doenças, identificação de novas terapias e 

descobertas de fármacos (THONGBOONKERD, 2004). Neste sentido, poderia ser empregada 

na análise da expressão diferencial de proteínas nos tecidos após a ingestão de doses crônicas 

excessivas de F. Esta análise seria válida nos fluidos e tecidos mais envolvidos com o 

metabolismo do F. 

Com base no exposto, quando se pensa no metabolismo e toxicidade do F, o tecido de 

escolha para o estudo da expressão protéica diferencial induzida por este elemento seria o rim, 

por ser sua principal via de excreção. Algumas proteínas da urina também podem funcionar 

como biomarcadores no diagnóstico de doenças ou em estudos toxicológicos, pois a urina é 

um reservatório rico em proteínas por conter vestígios do que o sangue encontrou na sua 

viagem pelo organismo.  

Uma proteína biomarcadora deve ser quantificada facilmente em fluídos biológicos de 

fácil coleta como o plasma, urina ou saliva. A identificação completa das proteínas 

encontradas nas amostras biológicas (o proteoma) permite associar uma proteína ou grupo de  
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proteínas com uma doença/toxicidade e sua subseqüente utilização como biomarcador 

daquela entidade (KENNEDY, 2002).  

A identificação de proteínas-alvo que teriam seu perfil alterado na urina e extrato 

renal nos casos de intoxicações crônicas por F auxiliaria na identificação dos possíveis 

alvos terapêuticos, como também biomarcadores para estas intoxicações. Em acréscimo, 

a análise de alterações induzidas pelo F na expressão protéica total pode contribuir para 

o avanço no conhecimento dos mecanismos moleculares envolvidos nos processos de 

intoxicações crônicas pelo F. 
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A revisão de literatura está dividida em tópicos para facilitar o entendimento do tema 

proposto, a saber: 

2.1. Metabolismo do flúor 

2.2. Toxicidade crônica do flúor 

2.3. Proteoma na era pós-genômica  – Considerações gerais  

2.4. Metodologias envolvidas na proteômica 

2.4.1. Eletroforese bi-dimensional  

2.4.2. Espectrometria de massa  

2.5. Aplicação das análises proteômicas em estudos de toxicologia 

 

2.1. Metabolismo do flúor 

 

Em condições fisiológicas, alguns minutos após a ingestão do F, aumento nos seus 

níveis plasmáticos já são detectados. Isso indica que o íon é rapidamente absorvido pelo 

estômago, um fato que o distingue dos demais halógenos e muitas outras substâncias 

(WHITFORD, 1996). A maior parte do F que não é absorvida no estômago o será no intestino 

delgado (NOPAKUN; MESSER; VOLLER, 1989). O aumento nos níveis plasmáticos de F é 

contra-balanceado pela sua distribuição nos fluidos intersticial e intracelular, incorporação no 

tecido ósseo e excreção renal. O pico plasmático geralmente ocorre durante a primeira hora 

após sua ingestão. Depois que a maior parte da dose foi absorvida, os níveis no plasma e nos 

tecidos moles mostram um declínio rápido devido à incorporação contínua pelo osso e à 

excreção urinária (WHITFORD, 1996).  

Aproximadamente 99% do F presente no organismo está associado com tecidos 

calcificados. No entanto, o F nos tecidos calcificados não está ligado irreversivelmente, 

principalmente aquele recentemente adquirido, que está localizado nos cristalitos na superfície 

óssea, os quais podem fazer trocas isoiônicas ou heteroiônicas (com outros ânions do fluido 

extracelular). Ao longo do tempo, o F em regiões profundas do osso pode ser liberado durante 

o processo normal de remodelação óssea (WHITFORD, 1996; BUZALAF et al., 2004; LEITE 

et al., 2007). Em recém-nascidos e crianças pequenas, a quantidade de F retida nos tecidos 

calcificados é maior que 50% da ingestão diária (LUDLOW; LUXTON;  MATHEW, 2007).   

Nos tecidos moles, o F rapidamente estabelece um estado estacionário de distribuição 

entre os fluidos extracelular e intracelular. Estado estacionário significa que, mesmo se os 
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níveis de F não forem idênticos nos dois compartimentos, ocorre um aumento ou uma 

diminuição simultânea e proporcional dos níveis de F neles (WHITFORD, 1996).   

O F que foi absorvido será excretado principalmente pela urina (LUDLOW; 

LUXTON; MATHEW, 2007). O rim representa a maior rota de remoção do F do corpo e o 

mecanismo de excreção renal é caracterizado pela filtração no glomérulo, seguida por vários 

níveis de reabsorção tubular. O epitélio tubular é impermeável ao íon F, mas altamente 

permeável ao HF (ácido fluorídrico). Portanto, quando o pH do fluido tubular está 

relativamente alto, a fração de F que existe como HF é relativamente baixa, e o F permanece 

no túbulo para ser eliminado pela urina. O clearance renal do F é alto, em torno de 30-40 

mL/min em adultos saudáveis (WHITFORD, 1996). 

 

2.2. Toxicidade crônica do flúor 

 

O uso do F em várias áreas da Medicina, principalmente na Odontologia, assim como 

na agricultura e indústria, tornou-se muito popular na segunda metade do século 20 

(MACHOY-MOKRZYŃSKA, 2004). Depois que foi observado que comunidades com água 

naturalmente fluoretada têm menor incidência de cárie, muitos países iniciaram programas de 

fluoretação artificial da água, na qual aproximadamente 1 ppm de F é adicionado na água de 

beber (LUDLOW; LUXTON; MATHEW, 2007).  

Desde então, vários estudos sobre o efeito do F na saúde bucal têm sido realizados. Se 

por um lado o uso do F tem promovido melhorias na saúde bucal e na qualidade de vida 

através da redução dos índices de cárie, por outro lado, a maior exposição ao F na era 

moderna tem contribuído para o aumento na prevalência de fluorose dentária (BURT, 1995).  

Os efeitos colaterais da ingestão crônica excessiva de F ocorrem pela administração de 

doses pequenas e constantes, atingindo principalmente os tecidos mineralizados, podendo 

provocar fluorose dentária e esquelética.  A ingestão crônica de F durante o período de 

formação do esmalte dentário pode resultar em fluorose dentária, que são alterações clínicas 

do esmalte que variam de linhas brancas finas a opacidade severa, podendo ocorrer o 

rompimento da estrutura logo após a erupção (FEJERSKOV; RICHARDS; DENBESTEN, 

1996). Segundo MELSEN et al. (1996), o excesso de F no organismo ao longo do tempo pode 

ocasionar também a fluorose esquelética, uma condição mais séria que a fluorose dentária e 

que pode ser classificada em 6 estágios de severidade crescente: fase assintomática, fase 

sintomática inicial, a fase esquelética estabelecida, fase de complicações, fase de 

enfraquecimento e a fase de incapacitação. As características clínicas da fluorose esquelética 
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incluem imobilização das articulações e uma combinação de outras discrepâncias, como 

exostose, osteoesclerose, osteomalácia e osteoporose. Joelho vago ("genu varum") e exostose 

dos joelhos ("knock knee") também são características comuns da fluorose esquelética 

(KRISHNAMACHARI , 1986). 

Apesar da maior parte do F ingerido ser incorporado pelos tecidos calcificados, 

quantidades traço desse elemento são capazes de alterar a atividade de várias enzimas e o 

metabolismo nos tecidos moles (PILLAI; MATHAI; DESHMUKH, 1988).  WHITFORD 

(1996) relata que o F interfere nas principais vias metabólicas do sistema biológico, 

funcionando como um potente inibidor de muitas enzimas. Por isto foi utilizado como uma 

ferramenta importante para definir certos passos na via glicolítica. Somente uma pequena 

quantidade pode ser tolerada por qualquer célula viva, podendo causar várias alterações 

bioquímicas. 

Considerando que o rim tem um papel importante na capacidade do corpo em 

metabolizar o F, alguns estudos têm demonstrado a relação entre o consumo de F e a função 

renal. WHITFORD et al. (1987) relataram que os rins são um dos órgãos-alvo na intoxicação 

aguda pelo F. Isto se deve, em parte, ao fato de que, para qualquer nível de F plasmático, em 

comparação com outros órgãos, as células renais estão expostas a concentrações de F 

relativamente altas. Em adição, à semelhança do sódio e do cloreto, o F mostra um gradiente 

progressivo de concentração córtex-medula, de forma que a razão da concentração medula-

córtex é entre 3 e 4 (WHITFORD; TAVES, 1973). Assim, as porções do néfron responsáveis 

pela habilidade dos rins em concentrar a urina e conservar a água no organismo, como alça de 

Henle e ductos coletores, são expostas às concentrações mais elevadas de F nos rins. Na 

década de 1960, foi relatada pela primeira vez uma grande falha renal em alguns pacientes 

que tinham sido anestesiados com metoxiflurano, um anestésico fluoretado volátil. FRY; 

TAVES e MERIN (1973) observaram que os níveis plasmáticos de F tanto em humanos 

quanto em ratos no dia seguinte à anestesia eram em torno de 20 a 60 µmol/L, podendo 

chegar a 300 µmol/L em casos extremos. A síndrome, que lembra o diabetes insipidus, é 

caracterizada por uma diurese ADH-resistente, baixa osmolaridade urinária, e em alguns dos 

pacientes mais seriamente afetados, hemoconcentração e desbalanço de eletrólitos. O 

mecanismo envolvido parece ser uma redução induzida pelo F na hipertonicidade normal do 

interstício medular renal, contribuindo para a diurese, sua resistência ao ADH e a baixa 

osmolaridade urinária   (WHITFORD; TAVES, 1973).  

Alguns trabalhos mostram uma associação entre toxicidade crônica de F e aumento do 

estresse oxidativo em humanos e animais experimentais. KARAOZ et al. (2004) realizaram 
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trabalho com animais de primeira e segunda geração mostrando que o F foi capaz de 

promover uma degeneração hidrópica em células epiteliais e uma dilatação moderada nos 

túbulos proximais e distais dos rins. Essa degeneração provocou um encolhimento dos 

glomérulos e uma congestão vascular. A análise histológica também mostrou hemorragia em 

áreas intersticiais especialmente nas junções corticomedular e em áreas peritubulares e 

perivasculares. Também foi observado o aumento da peroxidação lipídica no tecido renal, 

resultando no aumento nos níveis de TBARS (substâncias resistentes ao ácido tiobarbitúrico).  

SHANTHAKUMARI; SESHACHALAM e SUBRAMANIAN (2004) também 

observaram um aumento na concentração de TBARS e peroxidação lipídica, além de uma 

redução na atividade de enzimas antioxidantes, como a superóxido dismutase, catalase e 

glutationa peroxidase no fígado e rins nos grupos de ratos tratados com 25 ppm de F durante 8 

e 16 semanas. Também foi relatado que o F aumenta significativamente a atividade de 

enzimas como GPT, GOT e fosfatase alcalina, bem como a geração de radicais livres. Na 

análise histopatológica, os rins apresentaram discreta necrose nos túbulos e feixes vasculares 

dos glomérulos. 

É sabido que, em concentrações millimolares, o F pode influenciar muitas funções 

celulares in vitro, causando efeitos citotóxicos em células dos ductos coletores e proximal 

(CITTANOVA et al. 1996; ZAGER e IWATA 1997). Entretanto, em concentrações 

micromolares, os efeitos celulares do F são menores, como a inibição de algumas enzimas. 

Algumas fosfatases são muito sensíveis ao F, como a pirofosfatase inorgânica (inibida com 

200 µM), a fosfatase ácida de células ósseas (inibida com 50-200 µM) e a fosfatase ácida 

tartarato-resistente osteoclástica (inibida com 200-1000 µM) (BAYKOV et al.,1992; 

JANCKILA et al., 1992; PINKSE et al. 1999;  THOMAS et al. 1996; YOSHIDA et al., 1982). 

Inibição da fosfatase ácida na arteríola aferente e no glomérulo pode ser o alvo renal do F na 

nefrotoxicidade (PARTANEN, 2002).  

Apesar dos vários relatos na literatura sobre a toxicidade do F, pouco se sabe sobre os 

mecanismos responsáveis por esse efeito. Estudos recentes têm demonstrado que o F em 

concentrações da ordem de µM induz apoptose de várias linhagens celulares, bem como 

alteração da resposta imunológica (ANURADHA et al., 2001; REFSNES et al., 2002; 

REFSNES et al., 2003a,b; WANG et al., 2004). No entanto, o mecanismo molecular dessas 

ações ainda não está completamente esclarecido. Acredita-se que pelo menos 3 classes de 

proteínas envolvidas em pontos-chave de transdução de sinal sejam afetadas pelo F: proteínas 

trocadoras de GTP (proteínas G), proteínas quinases e proteínas fosfatases (REFSNES et al., 

2003a). 
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2.3. Proteoma na era pós-genômica – Considerações gerais 

  

Na década de 90, ocorreu uma revolução tecnológica que culminou no 

seqüenciamento do genoma humano e no início da era pós-genômica. Devido à natureza 

estática do genoma, os dados obtidos pelo seqüenciamento gênico, embora relevantes, são 

incompletos, pois as técnicas genômicas apresentam limitações quanto ao monitoramento das 

modificações a nível protéico, pós-traducionais ou interações entre as proteínas (KENNEDY, 

2002). O objetivo agora, depois de se conhecer o genoma humano completo assim como o de 

outros organismos, é determinar a composição, estrutura, e funções de todas as proteínas do 

corpo para saber como elas interagem entre si.  

Os termos “proteômica” e “proteoma” foram utilizados por WILKINS et al. (1996) no 

início dos anos 90, e deste então, tem havido várias definições para a proteômica, que pode 

ser definida simplesmente como a ferramenta para estudar o proteoma. Enquanto o genoma 

compreende o estudo dos genes de um organismo, o PROTEOMA refere-se ao conjunto de 

PROTEínas codificadas pelo genOMA. Provavelmente, a melhor definição para proteômica é 

“a análise sistemática de proteínas em relação à sua identidade, quantidade e função” (PENG; 

GYGI, 2001). O elemento comum dos estudos proteômicos é a multiplicidade, ou seja, o 

estudo simultâneo de múltiplas proteínas ao invés de uma proteína de cada vez, como na 

bioquímica tradicional. (KNEPPER, 2002) 

De fato, o estudo de proteínas não é novidade. Análises de Western Blot têm sido 

utilizadas com sucesso no exame de proteínas (KHARASCH; HANKINS; THUMMEL, 

1995). Entretanto, esses métodos imunológicos têm a limitação de identificar um pequeno 

número de proteínas em um único experimento, estarem disponíveis apenas para as proteínas 

para as quais existem anticorpos, e as proteínas de interesse são baseadas em uma suposição 

prévia (ARTHUR et al., 2002). Análises proteômicas podem ser utilizadas para estudar um 

grande número de proteínas simultaneamente, utilizando espectrometria de massaas, e não 

requerem qualquer anticorpo. (JUNGBLUT; WITTMANN-LIEBOLD, 1995) Embora a 

análise proteômica tenha uma série de vantagens quando comparada com métodos 

convencionais, não é um método perfeito, possuindo algumas limitações. A proteômica 

examina o perfil de expressão geral de uma célula, tecido ou órgão, não sendo possível 

identificar proteínas pouco abundantes ou proteínas de membrana utilizando géis de 

eletroforese bi-dimensional. Pode-se utilizar a análise proteômica como uma ferramenta de 

projeção para gerar um “conjunto de candidatas” para estudos futuros e análise das funções 

que utilizem métodos convencionais. (THONGBOONKERD, 2004). Cabe ressaltar ainda que 
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os estudos proteômicos podem ser complementados pelos arrays de proteínas, uma técnica 

que permite analisar modificações protéicas, interação entre as proteínas e atividade 

enzimática. (HASSAN; MÜLLER, 2007). 

O proteoma é, sem dúvida, muito mais extenso e complicado que o genoma. Enquanto 

o DNA possui somente quatro bases nitrogenadas, as proteínas são compostas de 

aminoácidos, dos quais existem 20 tipos diferentes. Além do mais, devido às modificações 

pós-traducionais, um único gene pode gerar proteínas diferentes. Por outro lado, o DNA está 

localizado no núcleo de qualquer célula, o que facilita a sua obtenção e purificação. Já muitas 

proteínas só estão presentes em alguns tipos de células, e somente em certas fases de seu 

desenvolvimento. Então, por que estudar as proteínas e não somente os ácidos nucléicos? 

Primeiro porque são as proteínas as responsáveis pela maioria das funções fisiológicas em 

uma célula, e a seqüência genômica e a função protéica não podem ser diretamente 

correlacionadas (KNEPPER, 2002). Análise do RNAm fornece uma informação adicional de 

qual gene está sendo transcrito, mas nem todo RNAm será traduzido em proteínas. Portanto, a 

abundância de RNAm não necessariamente reflete abund 



 15

ância de proteína (ANDERSON; SEILHAMER, 1997). Quando se deseja estudar as 

vias metabólicas celulares é necessário analisar o proteoma. A importância de estudos 

proteômicos na pesquisa biomédica pode ser entendida quando se observam os diferentes 

estágios do ciclo de vida em insetos. Com os mesmos genes, o inseto tem diferentes 

morfologias em estágios distintos de seu ciclo vital. As distinções morfológicas que 

acompanham as diferentes funções celulares e das organelas são diretamente determinadas 

por uma variação no proteoma, e não pelo genoma, pois o proteoma pode ser alterado por 

várias modificações pós-traducionais (KLEIN; THONGBOONKERD, 2004). Neste sentido, a 

proteômica complementa as informações obtidas através da genômica e outros estudos 

”ÔMICOS” (como transcriptômica, metabolômica, interatômica, etc.). Todas estes campos 

“ÔMICOS” servem como peças individuais do quebra-cabeça,  a fim de se construir uma 

imagem dinâmica da Biologia e Fisiologia de células, tecidos e órgãos 

(THONGBOONKERD, 2004). Em adição, a expressão de proteínas pode ser identificada em 

fluídos corporais, na ausência de material celular. Uma vantagem particular do proteoma é 

que não apenas tecidos, mas também fluidos corporais, como o plasma, a urina e a saliva, 

podem ser utilizados para investigar a correlação molecular de doenças e a ação da droga. Isto 

é possível porque muitas proteínas, diferente do RNAm, são secretadas em perfis que variam 

previsivelmente com o estado fisiológico (KENNEDY, 2002). A evolução do proteoma de 

fluidos corporais pode ter um valor particular na procura de biomarcadores não invasivos. 

Assim, a análise proteômica pode ser útil para detectar mudanças na expressão de 

proteínas em resposta aos diversos tipos de estímulos fisiológicos e patofisiológicos, detecção 

de biomarcadores de doença nos fluidos corporais, pesquisas de câncer, estudos farmacêuticos 

e toxicológicos (ARTHUR et al., 2002; KENNEDY, 2002; KNEPPER, 2002; 

THONGBOOKERD, 2004). 

 

2.4. Metodologias envolvidas na proteômica 

 

Uma análise proteômica típica começa com a extração de proteínas 

(THONGBOONKERD; KLEIN E; KLEIN J, 2004; KHAN; PACKER, 2006; 

THONGBOONKERD; CHUTIPONGTANATE; KANLAYA, 2006), seguida de sua 

separação, através de métodos que utilizem gel (2D-PAGE) ou não (cromatografia líquida). 

As proteínas separadas são então identificadas por espectrometria de massa (MS) combinada 

com ferramentas de bioinformática. (THONGBOONKERD, 2004; WESTERMEIER; 

NAVEN, 2002). 
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2.4.1. Eletroforese bi-dimensional 

 

Em 1975 O’FARRELL e KLOSE, simultaneamente, introduziram uma técnica para 

separação de proteínas usando eletroforese em gel bi-dimensional de poliacrilamida. No 

primeiro passo, as proteínas solúveis são separadas por um procedimento denominado 

focalização isoelétrica, que se baseia no fato de cargas líquidas de uma molécula de proteína 

variarem com o pH do meio ou solução em que estas se encontram. Para qualquer proteína 

existe um pH característico, denominado ponto isoelétrico, no qual a proteína não apresenta 

carga líquida e, portanto, não migrará em um campo elétrico. Na metodologia original, a 

focalização isoelétrica das proteínas era realizada em um tubo de gel de poliacrilamida, onde 

um gradiente de pH era estabelecido por meio de uma pré-corrida com anfólitos específicos, 

que apresentam alta capacidade tamponante em pHs próximos aos seus pontos isoelétricos 

(pIs). Cada proteína se move em direção à posição do gradiente, que corresponde ao seu ponto 

isoelétrico, onde permanece. No segundo passo, o gel contendo as proteínas separadas é 

novamente sujeito a uma outra eletroforese, onde as proteínas migram de acordo com sua 

massa molecular. O SDS (dodecil sulfato de sódio) um detergente forte e carregado 

negativamente, é adicionado e se liga às regiões hidrofóbicas das moléculas de proteínas, que 

passam a ter uma carga negativa o que facilita sua migração durante a eletroforese. As 

proteínas são separadas de acordo com seu pI, usando focalização isoelétrica na primeira 

dimensão e de acordo com seu peso molecular, utilizando eletroforese em gel de 

poliacrilamida na presença de SDS (SDS-PAGE) na segunda dimensão, resultando em um 

único ponto para cada proteína que difere em tamanho molecular e/ou pI (ponto isoelétrico). 

Usando esta técnica, O’Farrel foi capaz de determinar 1100 diferentes componentes da 

Escherichia coli.  

Apesar de engenhosa, a metodologia era muito trabalhosa, demorada, difícil de ser 

reproduzida em diferentes laboratórios e dependia da habilidade do pesquisador para obtenção 

de resultados consistentes (PANDEY; MANN, 2000). Mais recentemente, muitos desses 

problemas foram resolvidos com as modificações da técnica e o desenvolvimento de novas 

tecnologias e reagentes específicos. A criação de tiras com gradiente de pH imobilizado (IPG- 

immobilized pH gel) contribuiu para um aumento da reprodutibilidade dos géis 2D.(GORG et 

al, 1985). Outro avanço importante foi o aperfeiçoamento das técnicas de preparação das 

amostras que consiste nas etapas de extração, precipitação e solubilização das proteínas 

(CORTHALS et al., 1997; HERBERT et al., 2001). A partir daí, a eletroforese 2D passou a 
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ser a principal técnica de separação de proteínas utilizada antes da aplicação da amostra no 

espectrômetro de massa. A eletroforese bidimensional tem sido utilizada para estabelecer 

mapas-padrão de células, tecidos, órgãos e modelos de desenvolvimento (ARTHUR; 

THONGBOOKERD; KLEIN, 2002; WITZMANN et al., 1998), como também análise 

diferencial, comparando produtos protéicos produzidos por células expostas a diferentes 

condições biológicas.( NGAI et al., 2006; THONGBOOKERD et al., 2003; Xu et al., 2005). 

Sua grande vantagem em relação a outras metodologias é a capacidade de separar com 

alta resolução um grande número de proteínas de uma amostra biológica complexa, de uma 

forma reprodutível, e a possibilidade de se fazer análises de expressão gênica por meio da 

comparação dos padrões protéicos. Assim, a eletroforese 2D é uma técnica quantitativa e 

qualitativa (SANTOS; TEIXEIRA; SÁ-CORREIA, 2004).  

Entretanto, apesar da grande evolução das técnicas, é muito difícil obter a visualização 

em um único gel de todas as proteínas expressas em um tecido complexo como de organismos 

pluricelulares. Ainda hoje, existem limitações na solubilização de proteínas membranares, de 

uma forma compatível com uma separação apropriada para eletroforese 2-D, o que não 

acontece no caso das proteínas citosólicas. Estas limitações estão relacionadas com o tipo de 

detergentes que podem ser utilizados em 2D e que solubilizem eficientemente as espécies 

protéicas mais hidrofóbicas (HEBERT; HARRY, 2001; KLEIN E; KLEIN J; 

THONGBOONKERD, 2004; KNNEPER, 2002; SANTOS; TEIXEIRA; SÁ-CORREIA, 

2004).  

Por outro lado, existe uma grande discrepância em termos da abundância das várias 

proteínas presentes numa célula. Em geral, quanto menor for a concentração de uma proteína, 

mais difícil é a sua visualização nos géis, quer devido aos limites dos métodos de detecção, 

quer em decorrência da possível sobreposição de proteínas muito ou mais abundantes, que 

apresentem pesos moleculares e pIs semelhantes (HEBERT; HARRY, 2001; KNNEPER, 

2002; SANTOS; TEIXEIRA; SÁ-CORREIA, 2004). Proteínas com pesos moleculares muito 

altos ou muito baixos também não são bem separadas na eletroforese 2D ( KNNEPER, 2002). 

A proteômica convencional restringe-se em analisar proteínas com massa molecular maior 

que 10 kDa (KENNEDY, 2002).  

Um grande passo no uso da eletroforese 2D ocorreu com o progresso nas técnicas 

analíticas de detecção e identificação. Após a separação, as proteínas podem ser visualizadas 

no próprio gel por métodos de coloração como o azul brilhante de Coomassie, nitrato de prata, 

compostos fluorescentes, autoradiografia ou detecção com imunoquímicos (KLEIN E; 
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KLEIN J; THONGBOONKERD, 2004; SANTOS; TEIXEIRA; SÁ-CORREIA, 2004, 

WESTERMEIER; NAVEN, 2002).  

O método ideal de coloração deve ser sensível para detectar concentrações 

extremamente baixas de proteínas, ter uma faixa dinâmica de detecção, linearidade, 

reprodutibilidade entre experimentos e compatibilidade com métodos de identificação 

(KLEIN E; KLEIN J; THONGBOONKERD, 2004; WESTERMEIER; NAVEN, 2002). 

Provavelmente, os métodos de coloração mais populares são os que utilizam azul de 

Coomassie ou nitrato de prata (CANDIANO et al., 2004). O azul de Coomassie, desde que foi 

introduzido por FAZEKAS DE ST. GROTH, em 1963, tem desfrutado de ampla 

popularidade, devido à facilidade do uso e sua razoável sensibilidade (~ 0.5 µg/mm2). Em 

1979, MERRIL et al. introduziram pela primeira vez a coloração com prata, e relataram um 

aumento de 2000 vezes na sensibilidade de detecção de proteínas quando comparado com o 

azul de Coomassie (de décimos de micrograma para décimos de nanograma). Embora não se 

possa negar que a prata seja muito mais sensível que o Coomassie, muitos cientistas que 

trabalham com análises proteômicas diferencial e quantitativa preferem os corantes orgânicos 

da família do Coomassie. Isso se deve ao fato de que a menor sensibilidade do Coomassie é 

compensada amplamente pela maior reprodutiblidade, pois, ao contrário da prata, possui 

protocolos mais simples com menos chances de erros (CANDIANO et al., 2004). Outra 

vantagem da coloração com Coomassie é que o mesmo não interfere na análise por 

espectrometria de massa dos spots de proteínas visualizados.(KLEIN E; KLEIN J; 

THONGBOONKERD, 2004). 

Uma desvantagem do Coomassie é que a receita clássica álcool/ácido acético e azul de 

Coomassie não é a mais recomendada para eletroforese 2D, porque durante o processo de 

descorar com soluções à base de álcool, spots de proteínas também podem ser parcialmente 

descorados. Assim, por exemplo, proteínas como o colágeno, perdem a ligação com o corante 

antes que o background descore. (WESTERMEIER; NAVEN, 2002; KLEIN E; KLEIN J; 

THONGBOONKERD, 2004). Para melhorar a visualização dos spots, Neuhoff et al.(1988) 

desenvolveram um método de coloração com Coomassie no estado micelar, chamado de azul 

de Coomassie coloidal. Este método possui a mais alta sensibilidade entre todos os métodos 

de coloração por azul de Coomassie (30 ng por banda), mas esse procedimento necessita de 

um tempo longo, no mínimo overnight. 
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2.4.2. Espectrometria de massa 

 

A maioria das proteínas, na sua forma íntegra, é muito grande para ser corretamente 

identificada pela espectrometria de massa. Os spots de proteínas, excisados do gel, precisam 

ser submetidos a uma digestão enzimática, usualmente com tripsina, originando fragmentos 

peptídicos com massas moleculares previsíveis que são analisados por espectrometria de 

massa (KNEPPER, 2002). O conjunto das massas moleculares dos peptídeos determinadas 

por esta técnica corresponde ao chamado peptide mass fingerprint, o qual, como o nome 

indica, pode ser visto como a impressão digital da proteína. Através do cruzamento dessa 

informação com a informação disponível nas bases de dados genômicas é possível identificar 

a proteína.( SANTOS; TEIXEIRA; SÁ-CORREIA, 2004). 

Espectrometria de massa é a análise ou separação de partículas carregadas em fase 

gasosa, tais como átomos e moléculas ionizados, baseada em suas relações de massa/carga 

(m/z), em condições de baixa pressão (MANN; HENDRICKSON; PANDEY, 2001).  

Os espectrômetros compreendem três partes principais: fonte de ionização, analisador 

e detector. Os íons são produzidos na fonte de ionização e subseqüentemente acelerados e 

separados em um analisador baseado no tamanho e carga da molécula, seguindo para o 

detector (WESTERMEIER; NAVEN, 2002).  

Para análise de proteínas e peptídeos, as técnicas de ionização mais comumente 

utilizadas são ESI (electrospray ionization) e MALDI (matrix assisted laser desorption 

ionization). Para identificação de proteína por PMF, a técnica MALDI tem demonstrado ser 

ideal para amostras biológicas, por ser compatível com tampões como o de fosfato e Tris, 

baixas concentrações de uréia, detergentes não iônicos e pequenos níveis de sais de metais 

alcalinos.(BEAVIS; CHAIT, 1996) A técnica MALDI produz essencialmente íons com carga 

simples facilitando a interpretação do espectro, em contraste com a técnica ESI que é menos 

tolerante aos contaminantes como tampões e sais, sendo produzidos íons com múltiplas cargas 

(MANN; HENDRICKSON; PANDEY, 2001; WESTERMEIER; NAVEN, 2002). 

A técnica MALDI foi descrita por Karas e Hillenkamp, em 1987. Esses autores 

mostraram que as proteínas poderiam ser ionizadas pela co-cristalização com um grande 

excesso molar de uma molécula pequena, chamada de matriz. A matriz tem a função de 

absorver a energia do laser e transferir para a molécula de interesse, resultando na evaporação 

e ionização de ambos. As matrizes mais utilizadas são: ácido α-ciano-4-hidroxicinâmico 

(HCCA), ácido dihidrobenzóico (DHB) para peptídeos (abaixo de 5 kDA) e ácido 3,5-
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dimetoxi-4-hidroxicinâmico (ácido sinapínico) para proteínas (acima de 5 kDA) (MANN; 

HENDRICKSON; PANDEY, 2001; BEAVIS; CHAIT, 1996). 

É feita uma média de várias centenas de tiros de laser para produzir um espectro 

MALDI final. O desempenho no moderno espectrômetro de massa MALDI refletor é 

tipicamente na faixa de poucas partes por milhão (ppm) na exatidão da massa, e somente algo 

em torno de femtomoles de material peptídico precisa ser depositado no MALDI para 

produzir um sinal (MANN; HENDRICKSON; PANDEY, 2001).  

Na maioria dos instrumentos de MALDI, a sua fonte de íons está acoplada ao TOF 

(time of flight), analisador de massa. O analisador de massa TOF é um tubo mantido em alto 

vácuo, para o qual os íons produzidos na fonte são transferidos. Os íons voam no interior do 

tubo, onde são separados de acordo com a razão massa/carga, até atingir o detector. O 

detector é responsável pela amplificação do sinal e registra o tempo de vôo, formando o 

espectro de massa dos fragmentos trípticos ou peptide mass fingerprint (PMF) (KNNEPER, 

2002, WESTERMEIER; NAVEN, 2002). A identificação das proteínas é feita pela 

comparação das massas dos fragmentos peptídicos (PMF) com as massas de fragmentos 

obtidos pela clivagem de proteínas em bancos de dados disponíveis como o NCBI 

(www.ncbi.nlm.nih.gov) e ExPASy (www.expasy.ch), usando algoritmos como o Mascot 

(www.matrix-science.com) (ARTHUR et al., 2002; MANN; HENDRICKSON; PANDEY, 

2001; NGAI et al., 2006).  

Quando os resultados do PMF são ambíguos, é necessário recorrer a uma análise mais 

fina, dependente de outros tipos de espectrometria de massa, como a espectrometria de massa 

por tandem (Tandem Mass Spectrometers - Tandem MS ou MS/MS). Esse instrumento 

combina dois analisadores de massa em série. O primeiro estágio assemelha-se ao instrumento 

utilizado para obter o PMF como descrito acima. Após ionização, os fragmentos de peptídeos 

entram no primeiro analisador de massas (MS-1) que pode ser do tipo ion trap analyzer ou 

quadrupole analyzer. Esses fragmentos trípticos são separados e detectados de acordo com 

sua razão m/z (massa-carga) para criar uma lista dos picos de peptídeos mais intensos. O 

instrumento é ajustado e é possível selecionar um único íon peptídico com uma m/z específica 

para passar para o próximo estágio. O peptídeo selecionado entra em uma câmara de colisão 

com moléculas de gás inerte. Essas colisões quebram o peptídeo em uma série de fragmentos 

menores. O segundo analisador de massas (MS-2), geralmente do tipo TOF, avalia a massa 

molecular desses fragmentos. O espectro resultante apresenta uma série de picos que diferem 

pelas massas dos resíduos de aminoácidos. Por definição, o íon inicialmente selecionado é 

denominado íon precursor e os íons fragmentados, são íons produto. A diferença da massa 
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molecular entre sucessivos fragmentos identifica o aminoácido específico pela comparação 

com as massas dos resíduos de aminoácidos conhecidos. Dessa forma, a seqüência de 

aminoácidos de um único fragmento peptídico tríptico (íon precursor) pode ser interpretada a 

partir do espectro dos íons produto, e a proteína pode ser identificada pela comparação desta 

seqüência com seqüências de proteínas existentes em bancos de dados usando algoritmos 

como PeptideSearch, Sequest, Mascot, Sonar MS/MS e ProteinProspector. Na maioria destes 

programas é ainda possível submeter os dados de MS junto com os dados de MS/MS, gerando 

um único valor de significância na identificação (score). Uma limitação da busca em banco de 

dados usando somente os dados de MS e MS/MS sem processamento é a necessidade de se ter 

a seqüência da proteína no banco de dados ou a seqüência de proteínas bem próximas para 

uma identificação cruzada por homologia (KNNEPER, 2002; MANN; HENDRICKSON; 

PANDEY, 2001). 

Os tipos mais comuns de íons formados nas análises tandem são do tipo – b e – y, o 

que denota fragmentação na ligação amídica, com retenção de carga no grupamento c – N ou 

– C terminal, respectivamente. Peptídeos trípticos apresentam dominância relativa de íons do 

tipo – y, pois os resíduos de lisina e arginina estão na porção – C terminal (MANN; 

HENDRICKSON; PANDEY, 2001) 

Existem inúmeras combinações possíveis de fontes de ionização e analisadores. O 

instrumento utilizado neste estudo foi o MALDI-TOF TOF, disponível na Fundação Oswaldo 

Cruz (FIOCRUZ), que combina dois analisadores do tipo TOF, separados pela câmara de 

colisão, por isso é chamado de TOF-TOF.  

 

2.5. Aplicação das análises proteômicas em estudos de toxicologia 

 

A proteômica tem sido aplicada em estudos investigativos que podem ajudar a 

identificar novas moléculas-alvo para uma determinada droga ou compreender melhor seu 

mecanismo de ação. Além disso, tem sido utilizada na projeção e no pré-diagnóstico 

toxicológico, ou seja, para identificar biomarcadores toxicológicos, baseado no fato de que 

grupos ou classes de compostos específicos induzem alterações específicas no padrão de 

expressão protéica (KENNEDY, 2002). 

O rim é o alvo de muitas drogas por ser o principal órgão excretor. O córtex e a 

medula renal possuem várias funções. As estruturas do córtex reabsorvem água, eletrólitos, 

glicose e aminoácidos, produzem hormônios que modulam a pressão sangüínea, hematopoiese 

e homeostase do cálcio. A medula é responsável principalmente pela concentração da urina e, 
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conseqüentemente, as células da medula podem sobreviver em um ambiente onde a 

osmolaridade é muito maior que no resto do organismo (THONGBOONKERD, 2004).  Uma 

vez que várias proteínas mediam funções específicas no córtex e na medula, seria esperado 

que a expressão protéica diferisse entre o córtex e a medula. 

Em um estudo proteômico preliminar em rins de ratos realizado por WITZMANN et 

al. (1998), foi demonstrada a heterogenicidade do córtex e medula de rins de rato. Um total de 

127 proteínas identificadas diferiram significativamente em abundância entre as duas regiões. 

Destas, 26 estavam presentes somente no córtex e 4 na medula. Muitas proteínas, incluindo 

glutathione S-transferase P1 (GSTP1), aflatoxin B1 aldeyude reductase (AFB1-AR) e 

proteínas de eestressee foram identificadas como potenciais biomarcadores para estudos de 

toxicidade renal.  

KENNEDY (2001) conduziu um estudo sobre toxicidade renal da gentamicina. 

Proteínas estruturais, como a citoqueratina, foram identificadas na urina dos ratos tratados 

com gentamicina e podem ser valiosos indicadores não específicos de danos nos rins. A 

avaliação proteômica das amostras do córtex renal revelou alterações na expressão de várias 

proteínas, incluindo aquelas envolvidas no metabolismo de aminoácidos, ciclo da uréia, 

eestressee oxidativo e proteínas mitocondriais e estruturais.   

O uso clínico do imunosupressor ciclosporina A (CsA) é limitado pelos efeitos 

adversos, dos quais a nefrotoxicidade é o mais importante e ainda não está totalmente 

esclarecido. AICHER et al. (1998) utilizando géis de eletroforese 2D de proteínas renais de 

ratos tratados com CsA, encontraram 17 proteínas com alterações quantitativas. Dessas, a 

proteína com a redução mais marcante foi identificada como calbindin-D 28 kDa, uma 

proteína citosólica que se liga ao cálcio. Esse resultado sugeriu uma íntima correlação entre a 

redução de calbindin e nefrotoxicidade.  

O chumbo é um potente carcinógeno renal em ratos e neuro e nefrotóxico em 

humanos. WITZMANN et al.(1999) avaliaram a diferença de expressão protéica entre ratos 

expostos ao chumbo e sem exposição, buscando identificar um biomarcador para a toxicidade 

do chumbo. Foram injetados 114 mg/Kg de acetato de chumbo em ratos Sprague-Dawley 

machos diariamente, durante 3 dias. Análises com 2D PAGE visualizaram 727 spots de 

proteína no córtex e 716 para a medula. A exposição ao chumbo alterou significativamente 

(p<0,001), aumentando ou diminuindo, a expressão de 76 proteínas no córtex e 13 na medula. 

Destas, foram identificadas 11 proteínas utilizando espectrometria de massa. As maiores 

alterações foram observadas na α2-microglobulin (reduziu 90% no córtex e não foi detectado 

na medula), aldose reductase (foi detectada no córtex somente após administração do chumbo 
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e aumentou mais do que 20 vezes na medula), GSTP1 (aumentou 6 vezes no córtex), e 

aflatoxin B1 aldehyde (aumentou duas vezes tanto no córtex como na medula). A 

administração do chumbo também alterou as modificações pós-tradução do GSTP no córtex 

renal. Um importante achado foi uma redução próxima a duas vezes na expressão da proteína 

calbindin (proteína que liga ao cálcio) e a calmodulin-dependent protein phosphatase 

calcineurin, o que provavelmente reflete um distúrbio na homeostase do cálcio no córtex 

renal.   

A alta sensibilidade da tecnologia proteômica tem sido evidente na detecção de 

alterações na expressão protéica com quantidades menores e mais precocemente quando 

comparada com métodos convencionais, como a histologia e a análise química. 

CUTLER et al. (1999) realizaram um estudo para avaliar a toxicidade glomerular em 

ratos provocada pelo puromycin aminonucleoside (PAN). O PAN produz mudanças em ratos 

semelhantes às que ocorrem em humanos, e tem sido amplamente usado na investigação do 

mecanismo que contribui para proteinúria em doenças glomerulares humanas.  Os ratos 

receberam uma dose única de PAN e as proteínas urinárias foram analisadas durante o 

período de nefrotoxicidade. A eletroforese 2D da urina permitiu um melhor entendimento da 

natureza e progressão da proteinúria associada com toxicidade glomerular. A proteinúria foi 

detectada precocemente, com 32 h, quando comparada com outros métodos como a 

ressonância magnética nuclear, na qual alterações do perfil foram observadas com 120 a 240 

horas apenas.  

Muitos outros estudos têm usado 2 DE para identificar alterações na expressão 

protéica renal causada por substâncias tóxicas, incluindo perfluoro-n-octanoic e perfluoro-n-

decanoic acid (WITZMANN; FULTZ 1996), combustível para aviões a jato (jet fuel) 

(WITZMANN; BAUER, 2000; WITZMANN; CARPENTER, 2000), e mais recentemente o F 

(XU et al., 2005).  

A utilização da proteômica para avaliar a toxicidade do F é algo extremamente recente 

na literatura, constituindo-se num vasto campo para pesquisas. O único trabalho a este 

respeito foi realizado por XU et al.(2005). Os animais receberam, por 8 semanas, água de 

beber contendo 100 ppm F. Foram encontrados 141 spots protéicos com expressão aumentada 

e 8 com expressão diminuída nos géis 2D do grupo tratado, quando comparado ao controle. 

Treze destes spots foram identificados por espectrometria de massa, tendo-se encontrado 

proteínas envolvidas com proliferação celular, metabolismo e estresse oxidativo. Este trabalho 

mostrou que a proteômica é uma importante ferramenta no campo da toxicologia do F. 

Entretanto, foi utilizada uma dose de 100 ppm para ratos, o que equivaleria a uma dose de 20 
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ppm para humanos (DUNIPACE et al., 1995). Assim, seria interessante avaliar a expressão 

diferencial de proteínas renais após a utilização de doses que podem estar presentes na água 

de beber utilizada por humanos. Também seria de grande interesse a avaliação de alteração no 

perfil de proteínas urinárias após a utilização do F, devido ao fato de a urina ser um 

biomarcador não invasivo. 
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O objetivo geral deste estudo é avaliar a expressão diferencial de proteínas em rim e 

urina de ratos submetidos a tratamento crônico com F, a fim de se identificar potenciais 

biomarcadores de exposição ao F. 

 

As hipóteses nulas a serem testadas são: 

a) Não há diferença na expressão de proteínas no rim de ratos que ingerem água 

deionizada, quando comparados com ratos que ingerem água contendo 5 ppm F;  

b) Não há diferença na expressão de proteínas no rim de ratos que ingerem água 

deionizada, quando comparados com ratos que ingerem água contendo 50 ppm F;  

c)  Não há diferença na expressão de proteínas na urina de ratos que ingerem água 

deionizada, quando comparados com ratos que ingerem água contendo 5 ppm F;  

d) Não há diferença na expressão de proteínas na urina de ratos que ingerem água 

deionizada, quando comparados com ratos que ingerem água contendo 50 ppm F;  

e) Não há diferença na expressão de proteínas na urina de ratos que ingerem água 

contendo 5 ppm F, quando comparados com ratos que ingerem água contendo 50 ppm 

F. 
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4.1. Obtenção e tratamento dos animais e coleta de amostras 

 

Este estudo foi devidamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas com Animais 

da FOB-USP, Processo 14/2005 (Anexo 1). 

Os animais foram obtidos do Biotério Central da Faculdade de Odontologia de Bauru, 

Universidade de São Paulo, onde permaneceram individualmente em gaiolas metabólicas 

(Beira Mar, ETG 30 M), durante todo o período experimental. As gaiolas metabólicas (Figura 1) 

foram utilizadas para que houvesse a possibilidade de se analisar o consumo de água e ração, 

bem como a excreção urinária e fecal de F dos animais, após o início da administração de F, e 

depois a cada duas semanas até a morte dos animais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1 – Gaiolas metabólicas utilizadas para a coleta de fezes e urinas, bem como 

controle do consumo de ração e água.  

 

Foram utilizados dois grupos experimentais e um grupo controle, contendo 10 ratos 

machos (Rattus norvergicus, Wistar) cada, totalizando 30 ratos. Estes ratos receberam, desde o 

desmame, durante 60 dias, água com uma concentração fixa de F, a saber: grupo 1 – 0 ppm 
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(controle); grupo 2 – 5 ppm e grupo 3 – 50 ppm de F. A ração fornecida aos animais foi a AIN-

93, com baixo teor de F (REEVES et al., 1993) Esta ração foi preparada em nosso laboratório, 

com a formulação descrita nas tabelas 1 a 3. 

 

 

Tabela 1. Composição da dieta (g/100g) utilizada no ensaio biológico 

 
COMPONENTES 

 
g/100g 

Caseína (*)             20 
Óleo de soja     7 
Mistura salina   3,5 
Mistura vitamínica      1 
Amido de milho  39,75 
Dextrina 13,2 
Sacarose 10 
Celulose 5 
Cistina  0,3 
Colina 0,25 

(*) % de proteína = % N x 6,25. 
 
 
 
 
Tabela 2. Composição da mistura salina 

 
COMPONENTES 

 
% 

Molibidato de amônio - (NH4) 6  Mo7029.4 H 2º 0,003 
Carbonato de cálcio – CaCO3  29,29 
Fosfato de cálcio - CaHPO4 0,43 
Sulfato cúprico - CuSO4

+3 0,156 
Citrato férrico - Fe +(C6H8)7.H2O)n   0,62 
Sulfato de magnésio - MgSO4. 7H2O 9,98 
Sulfato de manganês - MnSO4.H2O 0,121 
Iodeto de potássio – KI 0,0005 
Fosfato de potássio - K2HPO4 34,31 
Cloreto de sódio – NaCl 25,06 
Selenito de sódio – Na2SeO3 0,002 
Cloreto de zinco – ZnCl 2 0,02 
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Tabela 3. Composição da mistura vitamínica 

 
COMPONENTES 

 
mg (*) 

Vitamina A 90 
Vitamina D 10 
Biotina 2 
Vitamina E 500 
Vitamina K 225 
Vitamina B6  100 
Vitamina B12 0,13 
Inositol 500 
Niacina 450 
Riboflavina 100 
Cloridrato de tiamina 100 
Ácido Fólico 9 
Pantotenato de Cálcio 300 
Ácido p-aminobenzóico 500 
Cloridrato de colina 7.500,00 
Ácido ascórbico 4.500,00 
Dextrose para 100 g 85.113,87 

(*) Exceto para vitaminas A e D, que estão em unidades internacionais 

 

Após o período experimental, foi feita a eutanásia. Os animais foram anestesiados com 

éter etílico em câmara de vidro fechada. A cavidade peritoneal e depois a toráxica foram 

expostas, o coração foi puncionado com agulha, e o sangue colhido utilizando tubos para 

coleta de sangue a vácuo (Becton Dickinson UK Ltd. Bellier Industrial, Plymouth, England) e 

transferido para tubos plásticos (tipo Eppendorf), homogeneizado e posteriormente 

centrifugado a 3500 rpm por 10 min (Jouan A14) para obtenção do soro. Foram coletados em 

média 5 mL de sangue para obtenção de 2 mL de soro. Em seguida, os rins foram coletados, 

dissecados e a cápsula removida. Os rins do lado esquerdo de 30 animais (n = 10/grupo) 

foram armazenados a –20°C para análise de F. Os rins do lado direito de 18 animais (n = 

6/grupo), foram lavados com tampão gelado (Tris 100 mM, EDTA 1 mM, PMSF 1 mM, pH 

7,4), congelados e armazenados imediatamente em nitrogênio líquido para análise proteômica. 

Para análise histológica foram coletados e armazenados em formol tamponado os 12 rins do 

lado direito restantes (n = 4/grupo).  

Para análise proteômica, 24 h antes do sacrifício, foram coletadas também amostras de 

urina em 2 mL de um coquetel contendo inibidores de proteases (0,1 mg/mL leupeptina, 0,1 

mg/mL PMSF e 1mM azida de sódio em 1 M Tris, pH 6,8) em caixas de gelo por 8 horas. Para 

prevenir contaminação com proteínas provenientes da ração ou das fezes dos animais, a coleta 
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foi realizada em gaiola metabólica com livre acesso à água, mas a ração foi removida 4 horas 

antes. As amostras de urina foram armazenadas a – 80°C, sendo que 18 amostras foram 

separadas para análise proteômica (n = 6/grupo) e as 12 amostras restantes foram utilizadas em 

testes piloto.  

Os testes piloto demonstraram que seria necessário um volume maior de urina, para se 

obter uma quantidade suficiente de proteína para análise proteômica. Para solucionar esse 

problema, foi realizada uma nova coleta de urina utilizando 27 ratos machos, também divididos 

em três grupos: controle, 5 ppm, 50 ppm, sob as mesmas condições experimentais descritas 

acima, totalizando 45 animais (n = 15/grupo). 

 

4.2. Dosagem de Flúor  

 

4.2.1. Dosagem de F no Soro 

 

Para análise do F no soro, foram utilizados 500 µL do mesmo, que foi submetido a 

uma pré-difusão, pois, por se tratar de um fluido biológico, o soro contém CO2, que deve ser 

eliminado. Para tanto, a amostra de soro foi colocada na placa de Petri (Falcon 1007) e sobre 

ela foi colocado ácido sulfúrico saturado num volume que correspondia a 20% do volume da 

amostra de soro. Este ácido sulfúrico (chamado de ácido aquecido) foi previamente aquecido 

com igual volume de HMDS, até que o volume total fosse reduzido pela metade, a fim de 

eliminar qualquer F residual que pudesse contaminar a amostra. Após a adição do ácido 

aquecido, as placas foram deixadas abertas por 15 minutos para a saída do CO2, o volume das 

mesmas então foi completado para 2 mL com água deionizada e a difusão seguiu 

normalmente como descrito por TAVES (1968), modificado por WHITFORD (1996). 

Para a difusão, 50 µL de NaOH 0,05 M foram distribuídos em 3 gotas na tampa destas 

placas. As placas foram então fechadas, seladas com vaselina, e por um orifício feito 

previamente na tampa foi colocado HMDS (Aldrich, 2,0 mL em ácido sulfúrico 3 M). Este 

orifício foi imediatamente selado com vaselina e parafilme. As placas foram colocadas numa 

mesa agitadora orbital plana (Nova Técnica, modelo NT 145) em velocidade 2-3, durante a 

noite. 

No dia seguinte, as tampas foram removidas, invertidas e as gotas de NaOH  

combinadas numa única gota. O NaOH foi tamponado pela adição de 25 µL de ácido acético 

0,2 M, e o volume total foi ajustado para 75 µL com água deionizada, usando uma pipeta 



 35

automática (Gilson, 10-100 µL). A gota, contendo todo o F, foi analisada com eletrodo Orion 

9409 e um micro eletrodo de referência calomelano (Accumet, número de catalogo #13-620-

79), ambos acoplados ao potenciômetro Orion EA 940, sendo estes mantidos unidos através 

de bandas de borracha durante a leitura, e colocados em contato com a gota na parte interna 

da tampa da placa.   

A técnica de difusão facilitada por HMDS apresenta as vantagens de separar o F da 

amostra, eliminando interferentes, e ao mesmo tempo concentrá-la, o que incrementa o limite 

de detecção do F pelo eletrodo sensível, que é de 0,02 µg/mL, conforme consta no manual do 

fabricante. Uma vez que a amostra tem um volume final de 0,075 mL após a difusão facilitada 

por HMDS, podem-se detectar quantidades de F acima de 0,0015 µg. Considerando que os 

níveis de F plasmáticos geralmente giram em torno de 0,5-1,0 µmol/L (0,0095-0,019 µg/mL), 

utilizando-se 500 µL  de soro para análise (antes da difusão facilitada por HMDS) teríamos 

uma quantidade de F de 0,0095-0,019 µg, portanto bem acima do limite de detecção do 

eletrodo. 

Para validação da análise de F, as soluções-padrão (contendo 0,00475, 0,0095, 0,019, 

0,095 e 0,19 µg F) empregadas na realização da curva de calibração foram preparadas por 

diluição seriada de um estoque-padrão contendo 0,1 M F (Orion) e difundidas em triplicata, 

em concomitância com as amostras de plasma a serem analisadas. Foi feita uma primeira 

leitura antes de se começar a ler as amostras de plasma, a segunda quando a metade das 

amostras já tinha sido lida e a terceira após o término da leitura das amostras. 

As leituras obtidas em milivoltagem (mV) foram convertidas para µg de F, através do 

Programa Excel (Microsoft). A média das leituras obtidas a partir dos padrões foi inserida na 

planilha, e então calculada a porcentagem de variação entre a quantidade de F medida e a 

esperada pelos padrões. Somente curvas de calibração com porcentagem de variação de até 

5% para todos os padrões e r≥0,99 foram aceitas, contemplando a exatidão do método. 

Além disto, padrões que não sofreram difusão foram preparados usando-se as mesmas 

soluções (NaOH 0,05 M e ácido acético 0,20 M) usadas para se preparar os padrões e 

amostras que sofreram difusão. Estes padrões não difundidos foram feitos de modo a ter 

exatamente a mesma [F] que os padrões que sofreram difusão. A comparação das leituras de 

mV mostrou que o F nos padrões difundidos foi completamente captado e analisado. 

Também foi feita uma seqüência de padrões que receberam ácido aquecido da mesma 

maneira que as amostras, e as leituras de mV foram similares tanto para os padrões que não 
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sofreram adição de ácido aquecido, quanto para aqueles que sofreram, assim como também 

para os que não sofreram difusão. 

 

4.2.2 Dosagem de F no rim  

 

Após pesar o rim, o tecido renal foi homogeneizado em água deionizada 

(250mg/2,5mL), utilizando o Homogenizador Marconi, modelo MA 102. A homogenização 

foi conduzida por 2 minutos. Para análise de F no rim, foi utilizado um volume da amostra 

correspondente a 100 mg de tecido renal. Esses volumes foram pipetados em uma placa de 

Petri (Falcon 1007) e foram submetidos à difusão facilitada por HMDS (TAVES, 1968) 

conforme modificado por WHITFORD (1996) como descrito para o soro. No entanto, não foi 

feita a pré-difusão. A curva de calibração foi feita com 1,0 mL de soluções-padrão contendo 

0,00475, 0,0095, 0,019, 0,095, 0,19 µg F. A repetibilidade média das leituras, baseada nas 

análises em duplicata, foi de 81,6%. 

 

4.2.3. Dosagem de F nas fezes 

 

O volume total coletado de fezes em períodos de 24 horas a cada duas semanas foi 

armazenado a –20°C. Assim, para cada grupo foram obtidas 50 amostras (5 coletas por animal). 

Após serem deixadas para descongelar na noite anterior à análise, as fezes foram secas em 

estufa (± 38°C) e pesadas (±0,01 g) para se determinar o peso seco das amostras. As amostras 

foram colocadas em tubos plásticos e adicionaram-se volumes de água deionizada que variaram 

de acordo com o volume das fezes (em média 3 mL por g de fezes). As amostras foram então 

homogeneizadas (Homogenizador Marconi, modelo MA 102) até que adquirissem consistência 

pastosa. Pesou-se 1,0 g de amostra que foi colocado em placa de Petri. A análise foi feita em 

duplicata, por difusão facilitada por HMDS, como realizada para o soro, com exceção da pré-

difusão. As figuras 2, 3, 4 e 5 demonstram a análise para dosagem de F nas fezes por esse 

método.  
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Figura 2. Placa de Petri vaselinada. Adição das amostras de fezes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Adição de 2 mL de água deionizada e 50 µL de NaOH 0,05 M na tampa da placa de 

Petri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Fechamento das placas e adição de 2 mL de HMDS 
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Figura 5. Eletrodo Orion 9409 e um micro eletrodo calomelano de referência para leitura 

de F  

 

A curva de calibração foi feita com os mesmos cuidados descritos para a validação da 

análise de F no soro. Foi feita uma curva de calibração com 1,0 mL de soluções-padrão 

contendo 0,0475, 0,095, 0,19, 0,95, 1,90, 4,75, 9,50 e 19,0 µg F. A repetibilidade média das 

leituras, baseada nas análises em duplicata, foi de 93,2%. A concentração de F obtida nas 

amostras foi multiplicada pelo peso total, a fim de se calcular a quantidade total de F excretada 

em 24 h, em mg. 

 

 

4.2.4. Dosagem de F na urina 

 

Os volumes de urina coletados durante o período experimental foram armazenados a –

20°C enquanto aguardavam a análise. Para cada grupo foram analisadas, à semelhança das 

fezes, 50 amostras.  As amostras de urina foram deixadas à temperatura ambiente para 

descongelar durante a noite anterior à dosagem. Na análise foi utilizado 0,5 mL de amostra. 

Algumas amostras apresentaram concentração elevada de F, tendo sido necessária uma diluição 

da amostra previamente à análise.  

A concentração de F presente nas amostras de urina foi determinada em duplicata, 

usando-se o eletrodo Orion 9609 após terem sido tamponadas com um volume idêntico de 

TISAB II (Tampão de ajuste da força iônica total).   

A curva de calibração foi realizada com os mesmo cuidados descritos para a validação da 

análise de F no soro. Foi feita uma curva de calibração com soluções-padrão contendo 0,1,  0,2, 
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0,4, 0,8, 1,6, 3,2, 6,4 e 12,8 µg F. A repetibilidade média das leituras, baseada nas análises em 

duplicata, foi de 94,2 %. 

 A concentração de F obtida nas amostras foi multiplicada pelo volume total, a fim de se 

calcular a quantidade total de F excretada em 24 h, em mg. 

 

4.2.5. Dosagem de F na ração 

Foram também analisadas amostras da ração que era fornecida aos animais (AIN-93). 

As amostras de ração foram armazenadas a 4° C, até a realização das análises.  

Para a quantificação de F na ração, foi colocado 1 g de ração em pó em uma placa de 

Petri e a análise prosseguiu por difusão facilitada por HMDS (TAVES, 1968, modificado por 

WHITFORD,1996). Esta análise foi feita como descrito para o soro, com exceção da pré-

difusão e do uso de padrões difundidos contendo 0,0095, 0,019, 0,095, 0,19 e 0,95 µg F.  A 

análise foi feita com 5 amostras de ração, em duplicata. 

 

4.3. Procedimentos e análise histológica 

 

Após a determinação da massa do órgão, o rim esquerdo (n = 5/grupo) foi fixado em 

solução de formalina a 10% em tampão fosfato, por 1 semana, à temperatura ambiente, lavado 

em água corrente overnight e processado histologicamente com desidratação em álcool etílico, 

diafanização em xilol e inclusão em Histosec (parafina + resina plástica). 

Cortes longitudinais alternados de 5 µm de espessura foram obtidos dos rins em 

micrótomo Leitz-Jung, com um intervalo de 50 µm entre os cortes, montados em lâminas e 

corados com hematoxilina e eosina  (LUNA, 1968).  

Todos os cortes histológicos foram analisados morfologicamente em um microscópio 

óptico Axioscop 2 (Carl Zeiss, Alemanha) e as fotomicrografias foram obtidas no sistema 

MC200 chip (Carl Zeiss, Alemanha).  

 

4.4. Análise proteômica 

 

4.4.1. Preparo da amostra 

O processo ideal do preparo da amostra deve resultar na completa solubilização, 

desagregação, desnaturação e redução das proteínas na amostra. Sabendo da importância do 

preparo da amostra para obtenção de bons géis, foram realizados testes piloto utilizando rins e 



 40

urina de ratos tratados com água deionizada (controle) e água fluoretada 50 ppm, com a 

finalidade de estabelecer o protocolo de preparo da amostra. 

 

4.4.1.1. Extração de proteínas do rim 

 

Utilizando o método descrito por Thongbookerd, Klein e Klein J (2004) para extração 

de proteínas totais, o rim congelado foi homogeneizado em tampão de lise (100 mg/500 µL), 

durante 2 minutos, utilizando homogenizador (Marconi, modelo MA 102) resfriado em gelo 

(Figura 6). A formulação do tampão de lise, baseada na recomendação do handbook da GE 

Healthcare (GE Healthcare, 2004), está descrita na tabela 4. A essa formulação foi adicionado 

um coquetel contendo inibidores de protease (Complete Protease Inhibitor Cocktail, Roche) 

no momento do uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 6. Homogeneização do tecido renal em tampão de lise (100 mg/500 µL) por 2 

minutos para análise proteômica.  
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Tabela 4. Tampão de lise com uréia e tiouréia para eletroforese 2D (50 mL) 

 
COMPONENTES                    

Quantidade 
7 mol/L Uréia                  21 g
2 mol/L Tiouréia   7,6 g
4 % CHAPS    2 g
1 % DTT (= 65mmol/L)   500 mg
0,5 % IPG buffer  pH 3-10    250 µL
Inibidor de protease* 1 tablete
Água deionizada completar para 50 mL

* Complete Protease Inhibitor Cocktail Roche, adicionar no momento do uso 
 

Após 1 hora de incubação em gelo, misturando ocasionalmente, o homogenato foi 

centrifugado a 25.000 x g por 30 min a 4ºC (Sorvall) e o sobrenadante coletado.  

Para remover o excesso de sais, açúcar, ácido nucléico e lipídeos, utilizou-se o  

PlusOne 2D Clean-up kit: precipitante, co-precipitante, wash buffer e wash additive (GE 

Healthcare). Todas as etapas foram realizadas com os tubos em gelo. O wash buffer foi  

resfriado a -20ºC por pelo menos 1 h. Foi utilizado um volume de amostra de 200 µL, 

seguindo o procedimento recomendado pelo fabricante.  

A amostra foi transferida para um tubo de microcentrífuga. Para cada volume original 

da amostra (200 µL), adicionou-se 3 vezes o volume de precipitante (600 µL). Após agitar 

bem em vórtex por 30 segundos, incubou-se em gelo (4ºC) por 15 minutos. Para cada volume 

original da amostra, foram adicionados 600 µL de co-precipitante na mistura de proteínas e 

precipitante, e agitou-se brevemente no vórtex por 10 segundos. Em seguida, os tubos foram 

centrifugados a 8.000 x g por 10 minutos a 4ºC e o sobrenadante foi removido por pipetagem 

cuidadosa, sem tocar no pellet. Os tubos foram reposicionados na mesma posição, com o 

pellet voltado para fora. Centrifugaram-se novamente os tubos, por 1 minuto, para trazer 

qualquer líquido remanescente para a parte superior do tubo. Com uma pipeta removeu-se o 

sobrenadante remanescente. Sem causar distúrbio ao pellet, adicionaram-se 80 µL de co-

precipitante sobre o pellet e incubou-se em gelo por 5 minutos. Centrifugou-se novamente o 

tubo por 5 minutos e removeu-se o sobrenadante por pipetagem. Foram pipetados 100 µL de 

água deionizada, suficientes para cobrir o pellet. Agitou-se cada tubo por vários segundos 

para dispersar o pellet, sem dissolvê-lo na água. Em seguida, adicionou-se 1 mL de wash 

buffer pré-resfriado em cada volume original de amostra. Adicionaram-se também 5 µL de 

wash additive (é recomendado pelo fabricante usar somente 5 µL de wash additive, 

independente do volume inicial da amostra). Agitou-se novamente no vórtex por 30 segundos 
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até o pellet ficar totalmente disperso, sem dissolver. Incubaram-se os tubos a -20 ºC por 1 

hora, agitando no vórtex por 30 segundos, uma vez a cada 10 minutos. Os tubos foram 

centrifugados a 8.000 x g por 10 min. O sobrenadante foi removido e descartado. Foi 

adicionado 1 mL de acetona 90% e agitou-se por 30 segundos até o pellet estar totalmente 

disperso. Os tubos foram incubados a -20 ºC por 10 min, agitados por 30 segundos e 

centrifugados a 8.000 x g por 10 min. Repetiu-se o passo com acetona mais duas vezes. O 

sobrenadante foi removido e descartado. Deixou-se o pellet secar com o ar até se tornar 

translúcido (sem ultrapassar 5 min, de acordo com instruções do fabricante). O pellet foi 

ressuspenso em solução de re-hidratação (Tabela 5). 

 

 

Tabela 5. Solução de re-hidratação com uréia e tiouréia (10 mL)    

 
COMPONENTES*                    Quantidade 
7 mol/L Uréia                  4,2 g
2 mol/L Tiouréia 1,5 g
2 % CHAPS (w/v)   400 mg
10 % glicerol (v/v)   1,2 mL
0,5 % IPG buffer  pH 3-10    50 µL
** 0,002% azul bromofenol    20 µL
Água deionizada completar para 10 mL

A solução de re-hidratação pode ser produzida em grande quantidade e congelada em 
alíquotas de 2,5 mL, em no mínimo -20 ºC. 

* DTT deve ser adicionado imediatamente antes do uso: 7 mg DTT para uma alíquota de 2,5 
mL de solução de reidratação. 

** a partir de uma solução de azul de bromofenol a 1% (Tabela 6) 

 
 
Tabela 6. Solução de azul de bromofenol a 1%   

 
COMPONENTES                    Quantidade 
Azul de Bromofenol   1% (w/v)           100 mg
Tris-base                                                    60 mg
Água deionizada 10 mL

 

Adicionaram-se 200 µL de solução de re-hidratação e agitou-se o tubo no vórtex por 

30 segundos. Incubou-se em temperatura ambiente por 1 h, após dissolver completamente o 

pellet. Centrifugaram-se os tubos a 8.000 x g por 10 min para remover qualquer material 



 43

insolúvel e para reduzir qualquer espuma. O sobrenadante foi coletado em um tubo e 

conservado em nitrogênio líquido. 

Para cada grupo foram realizados três pools dos homogenatos renais de dois animais, 

obtendo-se três amostras: RA1, RA2 e RA3 para o grupo controle (0 ppm), RB1, RB2 e RB3 

para o grupo 5 ppm e RC1, RC2 e RC3 para o grupo 50 ppm. 

 

4.4.1.2. Extração das proteínas da urina 

  

Várias técnicas podem ser utilizadas para isolar e concentrar proteínas urinárias. 

Foram realizados testes piloto utilizando diferentes solventes orgânicos (acetona, acetonitrila 

e etanol) e/ou utlracentrifugação, para determinar o protocolo ideal de extração das proteínas 

totais da urina. Dentre esses métodos testados, a precipitação com acetona apresentou os 

melhores resultados, tanto em relação à recuperação de proteínas (50,3%) como também ao 

número de spots detectados nos géis.  

  As amostras de urina foram clarificadas, centrifugando-se a 1500 x g por 10 min a 

4ºC (Sorvall, USA). Os sobrenadantes foram coletados e precipitados com acetona 90% por 

12 h a 4°C, utilizando a proporção urina: solvente de 1:5 (KHAN; PACKER, 2006). Após 

esse período, centrifugou-se a 4000 x g por 40 min a 4°C (Sorvall, USA). Cada pellet foi 

ressuspenso em 100 µL de tampão de re-hidratação contendo 7 M Uréia, 2 M thiouréia, 2 % 

CHAPS, 0,5 % IPG buffer pH 3-10, 0,002% azul bromofenol e 0,25% DTT (Tabela 5) . Foi 

feito, então, pool de cada 5 precipitados urinários ressuspendidos, obtendo-se três amostras: 

UA1, UA2 e UA3 para o grupo controle (0 ppm), UB1, UB2 e UB3 para o grupo 5 ppm e 

UC1, UC2 e UC3 para o grupo 50 ppm. As amostras foram submetidas à filtração centrífuga, 

utilizando o microcon centrifugal filter device (ultracel YM-3 membrane, Millipore) com a 

finalidade de remover o sal e concentrar a amostra. Centrifugou-se a 14.000 x g a 20°C até 

que o volume fosse reduzido de 500 µL para 100 µL. Foram adicionados mais 400 µL de 

tampão de re-hidratação para completar novamente 500 µL e repetiu-se o passo anterior, 

obtendo-se novamente 100 µL de solução protéica.  

 

4.4.2.  Dosagem de proteínas 

  

Empregou-se o PlusOne 2D Quantification Kit (GE Healthcare) para avaliar a 

quantidade de proteínas totais obtidas em cada processo de extração e estipular a quantidade 

de proteínas a ser utilizada nos experimentos subseqüentes. Esse método de quantificação é 
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compatível com os reagentes nas concentrações usadas para ressuspender as proteínas renais e 

urinárias, como 2% SDS, 1 % DTT, 8 M uréia, 2 M thiouréia, 4 % CHAPS, 2 % Pharmalyte e 

2 % IPG Buffer.  

Antes de iniciar o ensaio, preparou-se um volume apropriado de reagente (working 

colour reagent), misturando 100 partes do reagente A com 1 parte do reagente B. Preparou-se 

uma curva padrão usando 2 mg/mL de albumina do soro bovino (BSA), da solução padrão 

fornecida pelo kit. Adicionou-se em 6 tubos a solução padrão de acordo com a tabela 7 e o 

tubo 1 é o blank, o qual não contém nenhuma proteína.  

 

Tabela 7. Preparo da curva padrão com BSA 

Tubos 1 2 3 4 5 6 
 

Volume de Solução 
Padrão de BSA 2 

mg/mL 
 

 
0 µL 

 
5 µL 

 
10 µL 

 
15 µL 

 
20 µL 

 
25 µL 

Quantidade de proteína 0 µg 10 µg 20 µg 30 µg 40 µg 50 µg 

  

Foram preparados para o ensaio tubos contendo 2 e 3 µL das amostras dos rins e da 

urina, respectivamente, em triplicata. Foram adicionados 500 µL do precipitante em cada tubo 

(incluindo os tubos da curva padrão). Agitou-se brevemente no vórtex e incubaram-se os 

tubos 2-3 minutos em temperatura ambiente. Adicionaram-se 500 µL de co-precipitante em 

cada tubo e misturou-se brevemente no vórtex. Os tubos foram centrifugados a 10.000 x g por 

5 minutos, para sedimentar a proteína. O sobrenadante foi removido e os tubos reposicionados 

na centrífuga, na mesma posição inicial, com o pellet voltado para fora. Centrifugaram-se 

novamente os tubos para trazer qualquer líquido remanescente para a parte superior do tubo, 

por 1 minuto, e o sobrenadante remanescente foi removido por pipetagem. Adicionaram-se 

400 µL de água deionizada em cada tubo. Agitou-se com o vórtex brevemente para dissolver 

a proteína precipitada. A cada 30 segundos, adicionaram-se 100 µL de solução de cobre e 1 

mL de working colour reagente para cada tubo e agitou-se  no vórtex. Todos os tubos foram 

incubados em temperatura ambiente por 20 minutos. Após esse período de incubação, a 

absorbância de cada amostra e do padrão foi lida a 480 nm, usando água como referência. 

Diferente da maioria dos ensaios de proteínas, a absorbância da solução de ensaio decresce 

com o aumento da concentração de proteína. Foi criada uma curva padrão, colocando a 

absorbância dos padrões contra a quantidade de proteínas.  
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A concentração de proteína em µg/µL encontrada para cada amostra do rim ou de 

urina está demonstrada na terceira coluna das tabelas 8 e 9, respectivamente. 

 

Tabela 8. Dosagem de proteínas do homogenato renal, utilizando o PlusOne 2D 

Quantification Kit (GE Healthcare) e volume de amostra e tampão de re-hidratação a serem 

utilizados 

 

Grupos 

 

A480 nm  

 

[proteína] µg/µL 

Volume (µL) 
correspondente a 

1200 µg 

Volume (µL) do 
tampão de re-

hidratação 

RA1 – 0 ppm F 0,675 16,18 74,2 225,8 

RA2 – 0 ppm F 0,599 26,02 46,1 253,9 

RA3 – 0 ppm F 0,610 24,66 48,7 251,3 

RB1 – 5 ppm F 0,614 24,05 49,9 250,1 

RB2 – 5 ppm F 0,619 23,48 51,1 248,9 

RB3 – 5 ppm F 0,624 22,74 52,8 247,2 

RC1 – 50 ppm F 0,630 22,00 54,5 245,5 

RC2 – 50 ppm F 0,581 28,48 42,1 257,9 

RC3 – 50 ppm F 0,621 23,18 51,8 248,2 
 
 

Tabela 9. Dosagem de proteínas urinárias, utilizando o PlusOne 2D Quantification Kit (GE 

Healthcare) e volume de amostra e tampão de re-hidratação a serem utilizados 

 

Grupos 

 

A480 nm 

 

[proteína] µg/µL 

Volume (µL) 
correspondente a 

600 µg 

Volume (µL) do 
tampão de re-

hidratação 

UA1 – 0 ppm F 0,662 12,13 49,47 250,53 

UA2 – 0 ppm F 0,555 19,02 31,54 268,46 

UA3 – 0 ppm F 0,547 19,49 30,78 269,22 

UB1 – 5 ppm F 0,516 21,51 27,90 272,10 

UB2 – 5 ppm F 0,606 15,75 38,10 261,90 

UB3 – 5 ppm F 0,568 18,19 32,99 267,01 

UC1 – 50 ppm F 0,711 8,98 66,80 233,20 

UC2 – 50 ppm F 0,645 13,24 45,31 254,69 

UC3 – 50 ppm F 0,553 19,11 31,40 268,60 
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4.4.3. Eletroforese bi-dimensional: Primeira Dimensão - Focalização Isoelétrica 

 

O volume calculado para cada amostra do rim ou da urina, com base no teste de 

quantificação de proteína (Tabelas 8 e 9, respectivamente), correspondia ao volume da 

amostra contendo 1200 µg ou 600 µg de proteína (quantidade de proteína em 300 µL de 

amostra + tampão). Na primeira dimensão é aplicado um volume de 250 µL que deve conter 

1000 µg de proteínas renais ou 500 µg de proteínas urinárias. Calculava-se para 1200 ou 600 

µg, para garantir que fosse carregado um volume contendo 1000 ou 500 µg de proteínas renais 

ou urinárias, respectivamente, na primeira dimensão.  

Um volume de 250 µL, correspondente às concentrações de proteína relacionadas 

acima, foi carregado diretamente na primeira dimensão (focalização isoelétrica, IEF).  As fitas 

IPG de 13 cm com pH 3–10 (GE Healthcare) foram cuidadosamente posicionadas no strip 

holder, cobertas com o cover fluid (GE Healthcare) e re-hidratadas durante 12 horas a 20°C 

no Ettan IPGphor 3 (Amersham Biosciences, Upssala, Suécia). As proteínas foram 

submetidas à focalização em Vh programada em 4 etapas (500 Vh, 800 Vh, 11300 Vh e 2900 

Vh), conforme demonstrado na tabela 10 e na figura 7. A voltagem total hora foi de 15.500 

Vh.  

 

 

Tabela 10. Protocolo de IEF no Ettan IPGphor 3 para fitas IPG 13 cm.  

Intervalo 
de pH 

Modo de  
Voltagem 

Voltagem (V) Tempo 
(h:min) 

 
kVh 

 
 

3-10 

1 Step and Hold 
2 Gradient 
3 Gradient 

4 Step and Hold 
Total 

500 
1000 
8000 
8000 

1:00 
1:00 
2:30 

0:10-0:30 
4:40-4:50 

0,5 
0,8 
11,3 

1,4-4,4 
14,0-17,0 

Baseado na recomendação do handbook da GE Healthcare (GE Healthcare, 2004). 
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Figura 7. Primeira dimensão – Focalização Isoelétrica no Ettan IPGphor 3. Linha vermelha 

indicando a voltagem (V) e azul, a miliamperagem (mA). 

 

Para as amostras de rim, foram realizadas duas corridas na primeira dimensão, cada 

uma com 6 strips, sendo 3 do grupo controle e 3 do grupo 5 ppm F em uma das corridas e 3 

do grupo controle e 3 do grupo de 50 ppm F na segunda corrida. Para as amostras de urina, 

foram realizadas duas corridas na primeira dimensão, cada uma com 6 strips, sendo 2 do 

grupo controle, 2 do grupo 5 ppm F e 2 do grupo 50 ppm F para cada umas das corridas, 

figura 8.  
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Figura 8. Focalização isoelétrica no Ettan IPGphor 3 (GE Healthcare). 

 

4.4.4. Eletroforese bi-dimensional: Segunda Dimensão – SDS-PAGE 

 

As fitas submetidas à focalização isoelétrica foram equilibradas em duas etapas em 

uma solução tampão de equilíbrio com SDS, especificada na tabela 11.  

 

 

Tabela 11. Solução tampão de equilíbrio com SDS (200 mL)    

 

COMPONENTES*                    Quantidade 

6 M Uréia                  72,1 g

75 mM Tris-HCl pH 8,8   10 mL

87 % glicerol (v/v)   69 mL

2 % SDS (w/v)   4 g

** 0,002% solução de azul de bromofenol    400 µL

Água deionizada completar para 200 mL

* DTT (100 mg/10 mL) ou Iodoacetamida (250 mg/10 mL)  devem ser adicionados,  

imediatamente antes do uso, para o primeiro e segundo equilíbrios, respectivamente. 

** a partir de uma solução de azul de bromofenol a 1% (tabela 6). 
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As fitas IPG foram colocadas individualmente em tubos contendo 10 mL da solução 

de equilíbrio com 100 mg de DTT por 30 minutos. E então, por 30 min adicionais, em tubos 

contendo 10 mL da solução de equilíbrio com 250 mg de Iodoacetamida.  

A segunda dimensão foi conduzida no SE 600 Ruby (Amersham Biosciences, 

Upssala, Suécia) com géis SDS-PAGE 12,5% (200 mm X 250 mm X 1 mm), figura 9. Foi 

utilizado padrão de baixo peso molecular, Low Molecular Weight Calibration Kit for SDS 

Electrophoresis (GE Healthcare). Foi feita uma pré-corrida com 90 V, 25 mA/gel e 100 W 

por 30 min, e então uma corrida com corrente constante de 200 V, 30 mA/gel  e 100 W a 

15°C, até que o azul de bromofenol atingisse o fundo do gel. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Segunda dimensão em géis SDS-PAGE 12,5% (200 mm X 250 mm X 1 mm). 

 

Para o rim, foram realizadas quatro corridas na segunda dimensão, a saber: 

a) 2 géis do grupo controle e 2 géis do grupo 5 ppm F 

b) 1 gel do grupo controle e 1 gel do grupo 5 ppm F 

c) 2 géis do grupo controle e 2 géis do grupo 50 ppm F 

d) 1 gel do grupo controle e 1 gel do grupo 50 ppm F  

 

Para a urina, foram realizadas três corridas na segunda dimensão, a saber: 

a) 2 géis do grupo controle, 1 do grupo 5 ppm F e 1 do grupo 50 ppm F 

b) 1 gel do grupo controle, 2 do grupo 5 ppm F e 1 do grupo 50 ppm F 

c) 1 gel do grupo controle, 1 do grupo 5 ppm F e 2 do grupo 50 ppm F 

 

 



 50

4.4.5. Visualização e análise de imagens da eletroforese bi-dimensional 

 

Terminada a corrida, o gel foi colocado em solução de fixação (Tabela 12), durante 

duas horas, para prevenir a mobilidade da proteína no gel e lavar os anfólitos. Para a 

visualização dos spots, os géis foram lavados com água deionizada e corados com a solução 

de azul de Coomassie coloidal (Tabela 13) desenvolvida por NEUHOFF et al. (1988) e 

modificada por CANDIANO et al. (2004), durante 24 horas. Depois desse período, foram 

lavados com água deionizada e corados com uma solução nova de azul de Coomassie coloidal, 

por mais 24 horas. Depois, foram finalmente lavados com água deionizada e armazenados em 

solução de ácido acético 5%. 

 

       Tabela 12. Solução Fixadora (NEUHOFF et al., 1988) 

 

COMPONENTES 

 

QUANTIDADE (500 mL) 

1,3% o-Ácido Fosfórico (85%)                     5 mL 

20 % metanol                                                100 mL 

Água deionizada                                   Completar para 500 mL 
 

 

Tabela 13. Solução de Azul de Comassie coloidal G-250 (CANDIANO et al., 2004)    

 

COMPONENTES 

 

QUANTIDADE (1000 mL) 

10% ácido fosfórico 1 g 

10% sulfato de amônio (em pó)  500 mL 

0,12% Coomassie G-250  100 mL 

Água deionizada  Completar para 800 mL 

20% metanol 200 mL 
 

Os géis corados foram escaneados e digitalizados com resolução de 200 dpi, 

utilizando o programa LabScan 5.0 (GE Healthcare) no ImageScanner (Amersham 

Biosciences). 

O Software ImageMaster 2D Platinum 6.0 (GE Healthcare) foi empregado para 

detecção e análise dos spots de proteínas nos diferentes géis. Os spots nos géis 2D do rim 

foram detectados utilizando os seguintes parâmetros: área mínima = 5, fator smooth = 4 e  
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saliência = 100.000.  Para os géis 2D de urina, os parâmetros utilizados para a detecção dos 

spots foram: área mínima = 10, fator smooth = 4 e saliência = 100.000. O gel com o maior 

número de spots foi escolhido como gel de referência e foi feito o matching dos spots 

correspondentes entre os géis. A detecção e o matching dos spots foram realizados de forma 

automática pelo programa, como também manualmente. Pelo programa foram estimados os 

pontos isoelétricos e as massas moleculares de cada spot. Para determinar diferenças na 

expressão protéica, foram consideradas as alterações no valor de % de volume de 2 vezes. O 

uso da % de volume implica na normalização do spot, pois para calcular a % de volume, 

considera-se o volume total de todos os spots no gel. Assim, minimizam-se as variações 

decorrentes da quantidade de proteína aplicada e do procedimento de coloração. 

 

4.4.6. Preparo das amostras para espectrometria de massa 

 

Após análise no ImageMaster 2D Platinum, os spots selecionados foram excisados 

utilizando lâmina de  bisturi. É extremamente importante que os géis, ao serem manuseados, 

estejam sobre uma superfície limpa. Foi utilizada uma placa de vidro limpa e a pesquisadora 

usava um jaleco limpo, touca, máscara e luvas sem talco.  As peças excisadas não devem ser 

muito grandes, pois isso dificulta a remoção dos peptídeos do gel.  

 Os spots excisados foram lavados com água deionizada e colocados em microtubos 

siliconizados (Eppendorf). Para remover todo o Coomassie, adicionaram-se 150 µL de água 

deionizada e após 5 min, a água foi removida e descartada. Em seguida, adicionaram-se 100 

µL de bicarbonato de amônio 100 mM (Ambic):acetonitrila (ACN) - 50:50. Incubou-se por 10 

minutos e então a solução 50% Ambic:ACN foi removida e descartada. Repetiu-se esse passo 

pelo menos três vezes (mínimo), ou até os pedaços de gel se tornarem transparentes. 

Adicionaram-se 50 µL de ACN 100% e depois de 5 minutos, removeu-se e descartou-se a 

ACN.  Os pedaços de gel devem ficar com uma aparência opaca e contraídos. Os pedaços de 

gel foram liofilizados no concentrador (Speed Vac) por 10 min.  

A digestão do gel foi feita com uma solução de tripsina (Promega, Madison, WI) 

preparada em gelo (10 ng/µL de tripsina a 4ºC diluída em 50 mM Ambic com ACN 10%). Os 

pedaços de gel foram re-hidratados com 20 µL de solução de tripsina por microtubo e 

incubados em gelo por 30 min. Esse tempo é necessário para que a tripsina penetre no gel. 

Adicionaram-se 10 µL da solução 50 mM Ambic para cobrir os pedaços de gel, os tubos 

foram colocados em um banho a 37ºC e a digestão foi realizada overnight (14 horas).  
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A extração peptídica para aplicação no MALDI foi feita adicionando-se 1% de ácido 

fórmico para paralisar a reação enzimática. O sobrenadante foi coletado em um microtubo 

siliconizado (SIGMA). Adicionou-se aos pedaços de gel uma solução de 30 µL de ACN 50% 

com ácido fórmico 5%, incubando por 45 minutos. Depois foram sonicados por 5 minutos, e 

coletou-se novamente o sobrenadante no microtubo. Esse passo foi repetido 4 vezes. 

Adicionaram-se 30 µL de ACN 90% com ácido fórmico 5% e incubou-se por 5 min. Agitou-

se brevemente no vórtex, coletou-se novamente o sobrenadante no microtubo. Os 

sobrenadantes coletados em todas as etapas de extração para cada pedaço de gel foram 

armazenados em um único microtubo. Para reduzir o volume e concentrar os peptídeos, 

liofilizou-se no concentrador (Speed Vac).  

 

4.4.7. Espectrometria de massa – MALDI TOF TOF 

 

Os fragmentos peptídicos digeridos pela tripsina e liofilizados foram ressuspensos em 

10 µL de uma solução de ácido trifluoroacético (TCA) a 0,1%. Depois, foram desalinizados 

utilizando a ponteira PerfectPure C-18 (Eppendorf, Hamburg, Germany). Com a pipeta 

pressionada e com o volume desejado previamente ajustado, encaixou-se a ponteira C18, com 

cuidado para não deixar entrar ar. Aspirou-se a primeira solução, wetting solution (50% 

acetonitrila e 0,1% de TFA), e cuidadosamente repetiram-se três vezes movimentos de up and 

down. Mantendo a pipeta pressionada após o último descarte, aspirou-se a segunda solução, 

equilibration solution (0,1% de TFA), com a finalidade de equilibrar a coluna no interior da 

ponteira. Realizou-se três vezes o movimento de aspirar e descartar essa solução. Mantendo a 

pipeta pressionada após o último descarte, aspirou-se a amostra com os fragmentos trípticos e 

realizaram-se três vezes movimentos de up and down. Com a pipeta pressionada após o 

último descarte, aspirou-se a quarta solução, wash solution (0,1% TFA e 5% metanol), para 

remover contaminantes como os sais. Realizaram-se dois movimentos de aspirar e descartar e 

antes do último descarte a pipeta foi ajustada para o volume de 1 µL. Descartou-se o volume 

restante e aspirou-se a quinta solução, elution solution (50% acetonitrila e 0,1% TFA), para 

eluir os fragmentos de peptídeos. O volume de 1 µL da amostra foi aplicado diretamente na 

placa do MALDI e foi realizado três vezes o movimento de up and down. Depois aplicou-se 

0,5 µL de uma solução saturada de ácido de alfa-Ciano-4-hidroxicinâmico em acetonitrila 

50%/ácido trifluoroacético 0,3% em água,  e deixou-se secar em temperatura ambiente antes 

da análise no espectrômetro de massa. 
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Para obtenção dos espectros de massa, os spots de proteínas com expressão diferencial 

foram submetidos ao 4700 Proteomics Analyser MALDI TOF TOF (Applied Byosistems). No 

ABI 4700 foi usado o modo interativo, onde todas as amostras eram analisadas, 

automaticamente, no modo refletor MS sendo, posteriormente, os sete picos mais intensos 

submetidos a uma análise posterior por MS/MS. A intensidade do laser utilizada foi 4800 para 

o modo MS e 5200 para o modo MS/MS e a célula de colisão configurada para 1 kV em 

pressão de 1x 10-6 torr em presença de gás atmosférico. 

 

4.4.8. Pesquisa no banco de dados 

 

Foi utilizado o programa GPS Explorer™ (Applied Biosystems) onde os dados de MS 

e MS/MS obtidos no TOF-TOF, eram processados e submetidos conjuntamente ao programa 

MASCOT search engine (Matrix Science Ltd. – www.matrixscience.com). As buscas foram 

feitas utilizando-se como banco de dados o NCBI (National Center for Biotechnology 

Information) restringido para Rodentia (Rodents) e Rattus. Os critérios de busca foram todas 

as massas moleculares e pontos isoelétricos, cisteínas modificadas por carboxamidometilação 

e as possíveis modificações, como: oxidação de metionina, fosforilação e cisteínas 

modificadas por acrilamida. Foi tolerada no máximo uma clivagem para peptídeos semi-

trípticos e uma variação de massa dos peptídeos de 100 ppm. Eram consideradas positivas as 

identificações onde pelo menos cinco peptídeos eram encontrados e na maioria das vezes as 

identificações eram confirmadas com dados de MS/MS para pelo menos um peptídeo por 

proteína. Em ambos os casos, os valores de ion score (mínimo de 30), protein score (mínimo 

de 60), e a acurácia entre os valores de massa molecular e pI experimental e teórico de cada 

spot eram levados em consideração como valores estatísticos para identificação. As 

identificações também levaram em conta a relação entre o organismo, no qual as proteínas 

foram identificadas e o organismo estudado.  
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Com a finalidade de facilitar o entendimento, o esquema a seguir (Figura 10) resume a 

metodologia apresentada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Esquema da metodologia utilizada para análise proteômica. Preparo da 

amostra (a-c), IEF (d), 2D SDS-PAGE (e), coloração do gel (f), visualização e detecção dos 

spots (g), excisão dos spots (h), digestão triptíca (i-j), EM (k-m), identificação das proteínas 

(n).  
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4.5. Análise estatística 

 Para o estudo metabólico, foram utilizados os softwares GraphPad Instat versão 3.0 

para Windows e GraphPad Prism versão 4.0 para Windows (Graph Pad Software, San Diego, 

EUA). Inicialmente foi checada a normalidade (teste de Kolmogorov and Smirnov) e a 

homogeneidade (teste de Bartlett) dos dados. Para o soro e o rim, os dados apresentaram 

distribuição normal e homogeneidade e foram submetidos à ANOVA, seguida pelo teste de 

Tukey-Kramer para comparações individuais. Para a excreção de F através da urina e das 

fezes, os dados também apresentaram distribuição normal e homogeneidade, sendo aplicado o 

teste ANOVA a 2 critérios (tempo de coleta e concentração de F na água) de medidas 

repetidas, seguido pelo teste de Bonferroni para comparações individuais. Para avaliação do 

consumo de água, foi aplicado o teste ANOVA a 2 critérios, que revelou não haver diferenças 

significativas no consumo de água para os diferentes grupos. Então, os dados para os 

diferentes grupos foram compilados e foi feito teste de Kruskal-Wallis, seguido pelo teste de 

Dunn para comparações individuais, a fim de que se detectassem diferenças significativas no 

consumo de água entre as diferentes coletas.  

 A fim de se checar a existência de correlação entre a concentração de F presente no 

soro e nos rins, foi empregado o coeficiente de correlação de Pearson. 

Um nível de significância de 5% foi pré-estabelecido em todos os casos.  
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 5.1. Estudo metabólico 

 

 5.1.1. Dados ponderais  

 

As figuras 11, 12 e 13 mostram o peso corporal, o peso do rim e a razão entre o peso 

do rim e o peso corporal, respectivamente. Os ratos tratados com F não apresentaram qualquer 

alteração em relação ao peso corporal (F=0,1632, p=0,8503), peso do rim (F=0,0616, 

p=0,941) e nem na razão entre ambos (F=0,9289, p=0,418) quando comparados com os 

animais que não receberam F.  
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Figura 11. Peso corporal dos animais (g) no momento do sacrifício. Não houve diferença 

significativa entre os grupos. As barras indicam o erro-padrão.  
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Figura 12. Peso do rim (g) dos animais no momento do sacrifício. Não houve diferença 

significativa entre os grupos. As barras indicam o erro-padrão.  
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Figura 13. Razão entre o peso do rim e o peso corporal dos animais no momento do 

sacrifício. Não houve diferença significativa entre os grupos. As barras indicam o erro-padrão.  

 

 5.1.2. Ingestão de flúor  

  

 5.1.2.1. Ingestão de flúor pela água  

 

 A figura 14 mostra o consumo médio de água, para os diferentes grupos. A ANOVA a 

2 critérios de medidas repetidas revelou diferenças estatisticamente significativas apenas entre 

os tempos de coleta (F=33,28, p<0,0001), não havendo diferenças significativas entre os 

grupos (F=1,84, p>0,05), nem interação entre os critérios (F=0,745, p>0,05). Para todos os 

grupos, o maior consumo de água foi observado na terceira coleta, que foi significativamente 

maior que o consumo visto nas coletas II e V (p<0,01). O menor consumo foi observado para 

a coleta V, sendo significativamente menor que o observado para todas as demais coletas 

(p<0,001). Os valores encontrados para as coletas II e IV, bem como III e IV, não diferiram 

significativamente entre si (p>0,05).  

 A Figura 15 mostra a ingestão média de F (µg/mL) pela água. A ingestão para o grupo 

controle foi considerada 0. A ANOVA a 2 critérios de medidas repetidas revelou diferenças 

estatisticamente significativas entre as coletas (F=44,92, p<0,0001), entre os grupos (F=1597, 

p<0,0001), bem como para interação entre ambos (F=30,74, p<0,0001). O grupo 50 ppm 

ingeriu quantidades significativamente maiores de F que o grupo 5 ppm. A maior ingestão de 

F foi observada para a III coleta, embora tenha sido apenas significativamente maior em 

relação às outras coletas para o grupo de 50 ppm. No grupo 5 ppm não houve diferença 

significativas entre coletas. Na coleta III do grupo de 50 ppm houve uma ingestão 

significativamente maior em relação às outras coletas. Enquanto que a menor ingestão foi 
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observada pela coleta V, também significativamente diferente em relação às outras coletas. A 

II e a IV coleta apresentaram valores intermediários não diferindo significativamente entre si. 
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Figura 14. Quantidade média de água (mL/24 h) ingerida pelos animais, nas diferentes 

coletas conduzidas a cada 2 semanas. Letras distintas indicam diferenças significativas. As 

barras indicam o erro-padrão.  
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Figura 15. Quantidade média de F ingerido pela água (µg/24 h) pelos animais, nas diferentes 

coletas conduzidas a cada 2 semanas. Letras distintas indicam diferenças significativas. As 

barras indicam o erro-padrão. 
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 5.1.2.2. Ingestão de flúor pela ração  

 

 As figuras 16 e 17 mostram o consumo de ração (g/24 h) e a ingestão de F através da 

ração (µg/24 h), respectivamente. A ANOVA a dois critérios de medidas repetidas (para as 

coletas) encontrou diferenças significativas entre as coletas (F=88,99, p<0,0001), mas não 

entre os grupos (F=0,5056, p=0,6088). Para todos os grupos, houve um aumento no consumo 

de ração (0,694 µg F/g) e conseqüentemente na ingestão de F ao longo do tempo, embora não 

tenha havido diferenças significativas entre as coletas II e III, bem como entre as coletas IV e 

V (p>0,05). As diferenças entre as coletas II e IV, II e V, III e IV e III e V foram 

significativas. 
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Figura 16. Quantidade de ração ingerida (g/24 h) pelos animais, nas diferentes coletas 

conduzidas a cada 2 semanas. Letras distintas indicam diferenças significativas. As barras 

indicam o erro-padrão. 
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Figura 17. Quantidade de F ingerido através da ração (µg/24 h) pelos animais, nas diferentes 

coletas conduzidas a cada 2 semanas. Letras distintas indicam diferenças significativas. As 

barras indicam o erro-padrão.  

 

 5.1.2.3. Ingestão total de flúor 

 

 A Figura 18 mostra a ingestão total média de F (µg/24 h). A ANOVA a 2 critérios de 

medidas repetidas revelou diferenças estatisticamente significativas entre as coletas (F=42,64, 

p<0,0001), entre os grupos (F=1778, p<0,0001), bem como para interação entre ambos 

(F=33,40, p<0,0001). Os grupos ingeriram quantidades de F significativamente diferentes. A 

maior ingestão de F foi observada para a III coleta, embora tenha sido significativamente 

maior em relação às outras coletas apenas para o grupo de 50 ppm. Neste grupo, uma 

concentração significativamente menor de F foi encontrada na V coleta em relação às demais. 

Valores intermediários foram encontrados nas coletas II e IV que não diferiram 

significativamente entre si. Nos grupos controle e 5 ppm não houve diferença significativa 

entre as coletas. 
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Figura 18. Quantidade média de F total (µg/24 h) ingerida pelos animais, nas diferentes 

coletas conduzidas a cada 2 semanas. Letras distintas indicam diferenças significativas. As 

barras indicam o erro-padrão.  

 

 

 5.1.3. Excreção de flúor 

 

 5.1.3.1. Excreção de flúor pela urina  

 

 

 Para o volume urinário, conforme se observa na figura 19, para todos os grupos, foi 

observado um aumento ao longo do tempo. A ANOVA a dois critérios de medidas repetidas 

(para as coletas) encontrou diferenças significativas entre as coletas (F=62,76, p<0,0001), 

bem como para a interação entre os critérios (F=2,641, p=0,0217), mas não entre os grupos 

(F=2,999, p=0,0667). Quando se compararam as coletas II e III, só houve diferenças 

significativas no grupo 5 ppm (p<0,05). Já para a comparação das coletas II com IV, II com 

V, III com IV e III com V, houve diferenças significativas para os 3 grupos (p<0,05). Já para 

a comparação da coleta IV com a V não houve diferença significativa para nenhum grupo 

(p>0,05). 
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Figura 19. Volume de urina excretado (mL) pelos animais, nas diferentes coletas conduzidas 

a cada 2 semanas. Não houve diferenças significativas entre os grupos. Letras distintas 

indicam diferenças significativas entre as coletas para o mesmo grupo. As barras indicam o 

erro-padrão. 

 

 A figura 20 mostra a quantidade média de F excretada através da urina, para os 

diferentes grupos. A ANOVA a 2 critérios de medidas repetidas revelou diferenças 

estatisticamente significativas entre os tempos de coleta (F=22,98, p<0,0001) e entre as 

concentrações de F na água (F=609,1, p<0,0001), havendo interação significativa entre os 

critérios (F=18,28, p<0,0001). Quando o grupo controle foi comparado com o 5 ppm F, 

embora os valores encontrados em todas as coletas para o grupo de 5 ppm F tenham sido 

maiores que aqueles observados para o controle, não houve diferença significativa entre os 

grupos (p>0,05). Quando o grupo 50 ppm F foi comparado com os grupos controle e 5 ppm F, 

em todas as coletas quantidades significativamente maiores de F foram encontradas na urina 

do grupo 50 ppm F (p<0,001). Comparando-se as diferentes coletas, na coleta 1 as 

quantidades de F excretadas pela urina foram significativamente menores quando comparadas 

às coletas 2 e 3 (p<0,05). Para o grupo controle, nas demais coletas, não houve diferenças 

significativas (p>0,05).  Já para o grupo 5 ppm F, os valores encontrados para a primeira 

coleta não diferiram significativamente daqueles observados para a quarta e quinta coleta. A 

segunda coleta apresentou valores significativamente maiores quando comparada com a 

quarta coleta (p<0,05). A terceira coleta, por sua vez, mostrou o valor mais alto, 

significativamente maior que todas as outras coletas (p<0,05). Para o grupo 50 ppm F, o valor 

mais alto também foi encontrado para a terceira coleta, sendo que este diferiu 
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significativamente de todas as outras coletas, exceto da segunda (p<0,00l). A segunda coleta 

também apresentou valores significativamente maiores do que as coletas 4 e 5 (p<0,001). 
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Figura 20. Quantidade média de F excretado pela urina (µg/24 h) ao longo do tempo, durante 

tratamento com água fluoretada (5 ou 50 ppm) ou água deionizada. Letras minúsculas 

distintas nos mesmos grupos indicam diferenças significativas entre as coletas. Letras 

maiúsculas distintas nas mesmas coletas indicam diferenças significativas entre os 

tratamentos (p<0,05). As coletas se iniciaram após o desmame dos animais, e procederam a 

cada 2 semanas até a morte dos animais. As barras indicam o erro-padrão. 

 

 5.1.3.2. Excreção de flúor pelas fezes 

 

 A figura 21 mostra a quantidade média de F excretada através das fezes, para os 

diferentes grupos. A ANOVA a 2 critérios de medidas repetidas revelou diferenças 

estatisticamente significativas entre os tempos de coleta (F=74,20, p<0,0001), entre as 

concentrações de F na água (F=87,69, p<0,0001), havendo interação significativa entre os 

critérios (F=45,24, p<0,0001). Quando o grupo controle foi comparado com o 5 ppm F, 

embora em todas as coletas os valores encontrados tenham sido maiores para o grupo de 5 

ppm F, apenas na quinta coleta houve significância estatística (p<0,05). Quando o grupo 50 

ppm F foi comparado com os grupos controle e 5 ppm F, apenas na quarta e quinta coletas 

quantidades significativamente maiores de F foram encontradas nas fezes do grupo 50 ppm F 

(p<0,05). Nas demais coletas, não houve diferenças significativas (p>0,05).  
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 Para o grupo  controle, comparando-se as diferentes coletas, o maior valor foi 

encontrado para a coleta I, que diferiu significativamente de todos os outros (p<0,001). O 

segundo maior valor foi encontrado na coleta 5, que também diferiu significativamente das 

demais coletas (p<0,05). Já para o grupo 5 ppm F, as quantidades de F excretadas, com 

exceção da primeira coleta, foram crescentes ao longo do tempo. As quantidades encontradas 

na primeira coleta, embora numericamente maiores, não diferiram significativamente 

daquelas encontradas para as coletas II e III (p<0,001). Os valores encontrados para a quarta 

coleta foram significativamente maiores do que aqueles observados para as coletas I, II e III. 

Já a quinta coleta, apresentou valores significativamente maiores que todas as outras coletas 

(p<0,001). O mesmo perfil foi observado para o grupo 50 ppm F. 
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Figura 21. Quantidade média de F excretado pelas fezes (µg/24 h) ao longo do tempo, 

durante tratamento com água fluoretada (5 ou 50 ppm) ou água deionizada. Letras minúsculas 

distintas nos mesmos grupos indicam diferenças significativas entre as coletas. Letras 

maiúsculas distintas nas mesmas coletas indicam diferenças significativas entre os 

tratamentos (p<0,05). As coletas se iniciaram após o desmame dos animais, e procederam a 

cada 2 semanas até a morte dos animais. As barras indicam o erro-padrão. 

 

 5.1.3.3. Excreção total de flúor 

  

 A figura 22 mostra a quantidade média total de F excretado, para os diferentes grupos. 

A ANOVA a dois critérios de medidas repetidas (para as coletas) encontrou diferenças 
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significativas entre os grupos (F=940,3, p<0,0001), entre as coletas (F=9,315, p<0,0001), bem 

como para interação entre os critérios (F=8,995, p<0,0001). Quando o grupo controle foi 

comparado com o 5 ppm F, os valores encontrados em todas as coletas não diferiram 

significativamente (p>0,05). Quando o grupo 50 ppm F foi comparado com os grupos 

controle e 5 ppm F, em todas as coletas quantidades significativamente maiores de F foram 

encontradas na urina do grupo 50 ppm F (p<0,001). Não houve diferença significativa na 

excreção total de F entre as diferentes coletas para os grupos controle e 5 ppm (p>0,005). Para 

o grupo 50 ppm, a maior excreção de F ocorreu na terceira coleta que foi significativamente 

diferente de todas as coletas com exceção da segunda. Esta foi significativamente diferente 

das coletas I e IV, mas não diferiu da coleta V. A menor excreção de F foi observada na 

primeira coleta, diferindo-se significativamente de todas as demais. 
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Figura 22. Quantidade média total de F excretado (µg/24 h) ao longo do tempo, durante 

tratamento com água fluoretada (5 ou 50 ppm) ou água deionizada. Letras minúsculas 

distintas nos mesmos grupos indicam diferenças significativas entre as coletas. Letras 

maiúsculas distintas nas mesmas coletas indicam diferenças significativas entre os 

tratamentos (p<0,05). As coletas se iniciaram após o desmame dos animais, e procederam a 

cada 2 semanas até a morte dos animais. As barras indicam o erro-padrão. 

  

 5.1.4. Análise de flúor no soro 

 

 A figura 23 mostra a concentração média de F no soro (± EP) em função do 

tratamento. Os valores médios (± DP) encontrados para os grupos controle, 5 ppm e 50 ppm 

foram, respectivamente: 0,012 (± 0,01), 0,024 (± 0,01) e 0,123 (± 0,007) µg/mL. A ANOVA 

revelou diferenças significativas entre os grupos (F=316,24, p<0,0001). O teste Tukey 

mostrou que o grupo tratado com 50 ppm, quando comparado com os grupos controle e 5 

ppm, apresentou concentrações de F no soro significativamente maiores (p<0,001). Apesar de 

o grupo 5 ppm ter apresentado uma concentração de F no soro duas vezes maior que o grupo 

controle, a diferença entre estes dois grupos não foi significativa (p>0,05). 
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Figura 23. Concentração média de F (µg/mL) no soro de ratos em função da concentração 

de F administrada na água de beber (0, 5 e 50 ppm) por 60 dias. As barras indicam o erro-

padrão. Letras diferentes indicam significância estatística (p<0,05). 

 

 5.1.5. Análise de flúor no rim 

 

 A figura 24 mostra a concentração média de F no rim (± EP) em função do tratamento. 

Os valores médios (± DP) encontrados para os grupos controle, 5 ppm e 50 ppm foram, 

respectivamente: 0,074 (± 0,045), 0,090 (± 0,038) e 0,266 (± 0,058) µg/g. A ANOVA 

revelou diferenças significativas entre os grupos (F=47,063, p<0,0001). O teste Tukey 

mostrou que o grupo tratado com 50 ppm, quando comparado com os grupos controle e 5 

ppm, apresentou concentrações de F no soro significativamente maiores (p<0,001). Não 

houve diferenças significativas entre os grupos controle e 5 ppm F (p>0,05). Foi 

encontrada uma correlação positiva (r = 0,8751) e significativa (p<0,0001) entre a 

concentração de F encontrada no soro e nos rins de animais (Figura 25). 
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Figura 24. Concentração média de F (µg/mL) no rim de ratos em função da concentração de 

F administrada na água de beber (0, 5 e 50 ppm) por 60 dias. As barras indicam o erro-padrão. 

Letras diferentes indicam significância estatística (p<0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Correlação entre a [F] presente no soro e nos rins dos animais.  

  

 5.2. Análise Macroscópica 

 A aparência macroscópica do rim dos animais dos grupos tratados com 5 ou 50 ppm F 

estava semelhante ao do grupo controle, apresentando a forma característica de grão de feijão 

e com coloração vermelha escura.  
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 5.3. Análise Microscópica 

 A morfologia dos rins observados nos cortes histológicos está representada nas figuras 

26-34.  

 Os rins dos ratos controle apresentaram arquitetura normal tanto na região cortical 

como medular. No córtex renal, as células viscerais dos glomérulos corticais estavam 

envolvidas por delgados capilares sanguíneos (Figura 26A e B) e os túbulos contorcidos 

proximais e distais, circundados por capilares e arteríolas, contendo poucos eritrócitos (Figura 

27A e B). A medula renal mostrou a presença de delgados capilares sangüíneos entre os 

túbulos das alças de Henle e dos ductos coletores (Figura 28A e B).  A análise 

microscópica não mostrou nenhuma alteração morfológica das células renais, nem dos 

glomérulos e nem dos túbulos renais dos grupos tratados em relação ao controle. Entretanto, 

observou-se na região cortical do grupo tratado com 50 ppm F, quando comparado com os 

grupos tratado com 5 ppm F e controle, que os vasos sangüíneos, especialmente os capilares 

glomerulares (Fig 32A e B) estavam mais dilatados e congestos com grandes quantidades de 

eritrócitos bem nítidos (Fig 33A e B).  A vascularização da medula renal também estava 

aumentada, demonstrando congestão vascular com numerosos eritrócitos (Fig 34A e B). Essa 

congestão vascular de forma tão evidente não foi observado em todos os animais tratados com 

5 ppm F que apresentaram características mais semelhantes ao controle (Fig 29A e B). No 

entanto, algumas áreas tanto do córtex (Fig 30A e B) como da medula (Fig 31A e B) do grupo 

tratado com 5 ppm F apresentaram capilares glomerulares e vasos sanguíneos mais dilatados e 

congestos em relação ao controle. 
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Figura 26A e B- Fotomicrografia do Rim do Grupo controle. A) visão panorâmica da 

região cortical; e B) Detalhe da região cortical mostrando o glomérulo (G) com suas 

células viscerais envolvendo delgados capilares sanguíneos (setas azuis), e os túbulos 

contorcidos proximais (P) e distais (D), circundados por capilares e arteríolas (setas 

amarelas). HE 
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Figura 27A e B- Fotomicrografia do Rim do Grupo controle. A) visão panorâmica da região 

cortical; e B) Detalhe da região cortical mostrando uma veia (V) e uma arteríola entre os 

túbulos contorcidos proximais (P) e distais (D), contendo alguns eritrócitos em seu interior. 

HE 
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Figura 28A e B - Fotomicrografia do Rim do Grupo controle. A) visão panorâmica da região 

medular; e B) Detalhe da região medular mostrando delgados capilares sanguíneos (seta azul) 

entre os túbulos das alças de Henle (AH) e dos ductos coletores. HE 
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Figura 29A e B- Fotomicrografia do Rim do Grupo 50 ppm F. A) visão panorâmica da região 

cortical; e B) Detalhe da região cortical mostrando capilares sanguíneos (setas azuis) do 

glomérulo (G), os vasos sanguíneos (setas amarelas) e a veia (V) entre os túbulos contorcidos 

proximais (P) e distais (D) mais dilatados e congestos, com numerosos eritrócitos, em relação 

ao grupo controle e de 5 ppm F. HE 
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Figura 30A e B- Fotomicrografia do Rim do Grupo 50 ppm F. A) visão panorâmica da região 

cortical; e B) Detalhe da região cortical mostrando uma veia (V) mais dilatada e congesta em 

relação ao grupo controle e 5ppm F e uma arteríola entre os túbulos contorcidos proximais (P) 

e distais (D). HE 
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Figura 31A e B- Fotomicrografia do Rim do Grupo 50 ppm F. A) visão panorâmica da região 

medular; e B) Detalhe da região medular mostrando capilares sanguíneos (seta azul) entre os 

túbulos das alças de Henle (AH) e dos ductos coletores mais calibrosos em relação aos grupos 

controle e de 5ppm. HE 
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Figura 32A e B- Fotomicrografia do Rim do Grupo 5 ppm F. A) visão panorâmica da 

região cortical; e B) Detalhe da região cortical com características semelhantes ao do 

grupo controle, mostrando o glomérulo (G) com suas células viscerais envolvendo 

delgados capilares sanguíneos (setas azuis), e os túbulos contorcidos proximais (P) e 

distais (D), circundados por capilares e arteríolas (setas amarelas). HE 
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Figura 33A e B- Fotomicrografia do Rim do Grupo 5 ppm F. A) visão panorâmica da região 

cortical; e B) Detalhe da região cortical mostrando capilares sanguíneos (setas azuis) do 

glomérulo (G) e os vasos sanguíneos (setas amarelas) entre os túbulos contorcidos proximais 

(P) e distais (D) mais dilatados e congestos em relação ao da figura anterior. HE 



 81

 
Figura 34A e B- Fotomicrografia do Rim do Grupo 5 ppm F. A) visão panorâmica da região 

medular; e B) Detalhe da região medular mostrando capilares sanguíneos (seta azul) entre os 

túbulos das alças de Henle (AH) e dos ductos coletores mais calibrosos em relação ao 

controle. HE 
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 5.4. Análise proteômica  

 

 As proteínas isoladas foram separadas por 2DE, os géis foram corados com azul de 

coomassie coloidal, escaneados e as imagens digitalizadas foram analisadas com o software 

Image Master 2D Platinum 6.0. Foram realizadas análises qualitativa, considerando a 

presença ou ausência dos spots comparando os géis controle e tratados entre si, e quantitativa, 

selecionando os spots que apresentaram alteração da % de volume acima de duas vezes. A 

medida de % de volume é recomendada para quantificar e comparar os spots nos géis, pois 

leva em consideração variações decorrentes da quantidade de proteína aplicada e do 

procedimento de coloração, uma vez que considera o volume total de todos os spots no gel. 

Os spots de interesse foram excisados, digeridos com tripsina e submetidos à identificação por 

espectrometria de massa. 

 

 5.4.1. Análise proteômica do rim 

 

 Para visualização dos spots de proteínas renais, um total de 12 géis foram corados com 

azul de Coomassie coloidal G250 (Figuras 35 e 36).  

 
Figura 35. Géis 2D de proteínas renais de ratos controle (A) e tratados com 5 ppm F (B). As 

proteínas renais foram separadas em strips de 13 cm e pH 3-10 linear, seguido de SDS-PAGE 

e coradas com azul de Coomassie coloidal G250. n= 3 géis por grupo. 
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Figura 36. Géis 2D de proteínas renais de ratos controle (A) e tratados com 50 ppm F (C). As 

proteínas renais foram separadas em strips de 13 cm e pH 3-10 linear, seguido de SDS-PAGE 

e coradas com azul de Coomassie coloidal G250. n= 3 géis por grupo.  

 

 A detecção e o matching dos spots foram realizados automaticamente e manualmente. 

Foram detectados 595 e 601 spots no gel de referência, respectivamente, nos grupos controle 

e tratado com 5 ppm (Tabela 14). Detectaram-se para o gel de referência do grupo controle 

597 spots e para o grupo tratado com 50 ppm, 573 spots (Tabela 15). Foram realizados duas 

comparações (matches), tanto para o grupo controle X 5 ppm F, como para o grupo controle 

X 50 ppm F, utilizando como gel de referência um gel do grupo controle e outro do grupo 

tratado. Os géis de referência escolhidos foram aqueles que apresentaram maior número de 

spots. As tabelas 16 e 17 mostram a % de matches para cada gel quando comparado com o gel 

de referência.  
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Tabela 14. Quantidade de spots de proteínas renais detectados e seus valores máximo e 

mínimo de pI e Peso Molecular em cada gel do grupo controle e 5 ppm F 

Gel Spots Min pI Max pI Min 
PM Max PM 

RA1 595 2,18 10,57 9125 245443 
RA2 540 2,44 10,63 9502 265988 
RA3 541 2,30 10,54 8932 259165 
RB1 601 2,22 10,69 9305 254004 
RB2 524 2,10 10,51 9068 262060 
RB3 553 2,18 10,55 8437 238646 

 

 

Tabela 15. Quantidade de spots de proteínas renais detectados e seus valores máximo e 

mínimo de pI e Peso Molecular em cada gel do grupo controle e 50 ppm F 

Gel Spots Min pI Max pI Min 
PM Max PM 

RA1 595 2,20 10,54 7846 294405 
RA2 597 2,32 10,60 7416 265919 
RA3 580 2,33 10,58 7671 270306 
RC1 573 2,299 10,42 7680 315939 
RC2 567 2,34 10,42 7494 256344 
RC3 569 2,22 10,48 7182 251757 

 

 

Tabela 16. Número e % de matches para cada gel de proteínas renais do grupo controle e 5 

ppm F, quando comparado com o gel de referência 

Gel Referência 
 

Gel  Comparação 
 

N° Matches 
 

% Matches 
RA1 RA2 507 89,33 
RA1 RA3 503 88,55 
RA1 RB1 549 91,80 
RA1 RB2 490 87,57 
RA1 RB3 513 89,37 
RB1 RA1 548 91,56 
RB1 RA2 518 90,71 
RB1 RA3 518 90,63 
RB1 RB2 507 90,05 
RB1 RB3 516 89,35 
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Tabela 17. Número e % de matches para cada gel de proteínas renais do grupo controle e 50 

ppm F, quando comparado com o gel de referência 

Gel Referência Gel  Comparação N° Matches % Matches 
RA2 RA1 566 94,88 
RA2 RA3 569 96,60 
RA2 RC1 545 93,00 
RA2 RC2 559 95,88 
RA2 RC3 555 94,95 
RC1 RA1 562 96,23 
RC1 RA2 545 93,16 
RC1 RA3 540 93,66 
RC1 RC2 524 91,92 
RC1 RC3 542 94,92 

 

A análise inter-classe mostrou 17 spots com expressão diferencial alterada, sendo 12 

spots subexpressos ou ausentes e 5 superexpressos ou presentes nos géis tratados com 5 ppm 

F (Figura 37 e Tabela 18), quando comparado com o controle. Quando se comparou o grupo 

controle com o tratado com 50 ppm F, encontraram-se 30 spots com diferença de expressão, 

sendo que 24 tiveram sua expressão reduzida ou desapareceram e 6 aumentaram ou 

apareceram nos géis tratados com 50 ppm F, em contraste com o controle (Figura 38 e Tabela 

19).  
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Tabela 18. Análises quantitativas de proteínas renais usando o software Image Master 2D 

Platinum, comparando o grupo controle com o tratado com 5 ppm F. Símbolos positivo (+) e 

negativo (–) significam presença ou ausência do spot, respectivamente. Valores positivo e 

negativo indicam maior ou menor expressão da proteína, respectivamente. Foi considerada 

expressão diferencial apenas os valores de % de volume superiores a 2 vezes. 

 

N° do Spot Controle 5 ppm F 

1R + - 

2R + - 

3R + - 

4R + - 

5R - + 

6R +4,44 -4,44 

7R +3,34 -3,34 

8R +3,28 -3,28 

9R +3,04 -3,04 

10R -2,91 +2,91 

11R -2,91 +2,91 

12R -2,80 +2,80 

13R +2,65 -2,65 

14R +2,57 -2,57 

15R -2,48 +2,48 

16R +2,39 -2,39 

17R +2,07 -2,07 
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Tabela 19. Análises quantitativas de proteínas renais usando o software Image Master 2D 

Platinum comparando o grupo controle com o tratado com o 50 ppm F. Símbolos positivo (+) 

e negativo (–) significam presença ou ausência do spot, respectivamente. Valores positivo e 

negativo indicam maior ou menor expressão da proteína, respectivamente. Foi considerada 

expressão diferencial apenas os valores de % de volume superiores a 2 vezes. 

N° do Spot Controle 50 ppm F 

18R + - 

19R + - 

20R + - 

21R + - 

22R + - 

23R + - 

24R + - 

25R - + 

26R -4,07 +4,07 

27R -3,69 +3,69 

28R +3,24 -3,24 

29R +3,19 -3,19 

30R +2,83 -2,83 

31R +2,78 -2,78 

32R +2,69 -2,69 

33R +2,53 -2,53 

34R +2,43 -2,43 

35R +2,37 -2,37 

36R +2,36 -2,36 

37R +2,33 -2,33 

38R -2,30 +2,30 

39R +2,29 -2,29 

40R +2,27 -2,27 

41R +2,20 -2,20 

42R +2,18 -2,18 

43R +2,08 -2,08 

44R +2,07 -2,07 

45R -2,04 +2,04 

46R -2,02 +2,02 

 47R +2,01 -2,01 
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Figura 37. Mapa 2D de proteínas renais diferencialmente expressas. Análises quantitativas 
usando o software Image Master 2D Platinum revelaram 17 spots de proteínas com diferença 
de expressão quando se comparou o grupo controle (A) com o tratado com 5 ppm F (B). 
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Figura 38. Mapa 2D de proteínas renais diferencialmente expressas. Análises quantitativas 
usando o software Image Master 2D Platinum revelaram 30 spots de proteínas com diferença 
de expressão quando se comparou o grupo controle (A)  com o grupo tratado com 50 ppm F 
(C). 
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Os spots com expressão diferencial foram submetidos ao MALDI TOF TOF 

(Applied Biosystems), o que permitiu a identificação de 6 proteínas (Tabelas 20 e 21). Foram 

identificadas as proteínas aldo-keto reductase family 1, pyruvate carboxylase e enoyl 

coenzime A hydratase, e também a  adenylate kinase 3-like 1, sendo que as três primeiras 

estavam subexpressas e a última superexpressa  no grupo 50 ppm F em relação ao controle. 

Para o grupo 5 ppm F em relação ao controle, foram identificadas  a Endoplasmic reticulum 

protein (subexpressa) e a aldolase B (superexpressa). 

 

Tabela 20. Lista das proteínas renais com expressão diferencial quando se compararam  os 

grupos controle e 50 ppm , identificadas por MS e MS/MS 

 

MM (KDa)/pI 
 

N° do 

Spot 

 

Proteína 
Expt.a Theor.b 

 

Protein 

Score/ 

Ion Score 

Diferença 

de 

expressão 

GenInfo ID 

(NCBI) 

41R 

Aldo-keto 

reductase family 1 

[Rattus 

Novergicus] 

29,76/ 

6,75 

36,48/ 

6,84 
70/42 ↓ 50 ppm F gi|13591894 

46R 

Adnylate kinase 3-

like 1 [Rattus 

Novergicus] 

30,00/ 

8,27 

25,19/ 

7,79 
105/82 ↓ 50 ppm F gi|8392885 

25R 

Enoyl coenzyme A 

hydratase, short 

chain, 1, 

mitochondrial 

[Rattus 

Novergicus] 

30,27/ 

7,13 

31,49/ 

8,39 
52/30 ↑ 50 ppm F gi|17530977 

29R 

Pyruvate 

carboxylase [Rattus 

Novergicus] 

61,00/ 

5,25 

129,60/ 

6,34 
53/41 ↓ 50 ppm F gi|31543464 

a Expt (expected) – Massa molecular / pI da proteína no gel. 
b Theor (theoretical) – Massa molecular / pI da proteína teórica. 
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Tabela 21. Lista das proteínas renais com expressão diferencial quando se compararam os 

grupos controle e 5 ppm F, identificadas por MS e MS/MS 

 

MM (KDa)/pI 
 

N° do 

Spot 

 

Proteína 
Expt.a Theor.b 

 

Protein 

Score/ 

Ion Score 

Diferença GenInfo ID 

(NCBI) 

17R 

 

Endoplasmic 

reticulum protein 

29 [Rattus 

norvegicus] 

29,83/ 

6,42 

28,55/ 

6,23 
79/70 ↓ 5 ppm F gi|16758848 

10R 

 

Aldolase B [Rattus 

norvegicus] 

40,93/ 

8,74 

39,58/ 

8,66 
71/45 ↑ 5 ppm F gi|1619606 

a Expt (expected) – Massa molecular / pI da proteína no gel. 
b Theor (theoretical) – Massa molecular / pI da proteína teórica. 

 

5.4.2. Análise proteômica da urina 

 

Para cada gel 2D, aplicaram-se 500 µg de um pool de amostras de urina de 5 ratos de 

um mesmo grupo, totalizando 12 géis, 4 para cada grupo, corados com azul de Coomassie 

coloidal G250 (Figura 39).  
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Figura 39. Géis 2D de proteínas de urina de ratos controle (A) e tratados com 5 ppm F (B) ou 

50 ppm F (C). As proteínas urinárias foram separadas em strips de 13 cm e pH 3-10 linear, 

seguido de SDS-PAGE e coradas com azul de Coomassie coloidal G250. n= 4 géis por grupo. 

 

 

Utilizou-se o Software ImageMaster 2D Platinum para avaliar a expressão diferencial 

de proteínas entre os géis, considerando alteração de expressão valores de % de volume 

superiores a 2 vezes. A detecção e o matching dos spots foram realizados automaticamente e 

manualmente. Foram detectados nos géis de referência 190, 211 e 213 spots, respectivamente, 

nos grupos controle, tratado com 5 ppm F e 50 ppm F (Tabela 22). Foram realizadas três 

comparações (matches), utilizando como géis de referência um gel do grupo controle, um do 

grupo tratado com 5 ppm F e outro do grupo tratado com 50 ppm F. Os géis de referência 

escolhidos foram os que apresentaram maior número de spots. As tabelas 23, 24 e 25 mostram 

a % de matches para cada gel quando comparado com o gel de referência.  
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Tabela 22. Quantidade de spots de proteínas urinárias detectados e seus valores máximos e 

mínimos de pI e peso molecular em cada gel do grupo controle e 50 ppm F 

Gel Spots Min pI Max pI Min 
PM 

Max 
PM 

UA1 178 1,73 10,46 7107 252432 
UA2 178 1,69 10,46 8300 276954 
UA3 178 1,94 10,64 8110 270840 
UA2' 190 1,94 10,65 9250 272923 
UB1 211 1,99 10,69 7151 272155 
UB2 169 1,91 10,61 8767 251946 
UB3 181 1,91 10,43 8344 257472 
UB3' 183 1,94 10,56 7201 231788 
UC1 160 2,21 10,52 6811 295487 
UC2 179 1,87 10,62 8971 255366 
UC3 206 1,87 10,49 7898 256814 
UC3' 213 2,05 10,62 8797 238629 

 

Tabela 23. Número e % de matches para cada gel de proteínas urinárias do grupo controle e 

50 ppm F, quando comparado com o gel de referência do grupo controle 

Gel Referência Gel  Comparação N° Matches % Matches 
UA2' UA1 142 78,0 
UA2' UA2 157 86,3 
UA2' UA3 145 79,7 
UA2' UB1 169 85,1 
UA2' UB2 139 78,3 
UA2' UB3 149 81,2 
UA2' UB3' 151 81,8 
UA2' UC1 129 74,6 
UA2' UC2 136 74,5 
UA2' UC3 166 84,7 
UA2' UC3' 175 87,7 

 

Tabela 24. Número e % de matches para cada gel de proteínas urinárias do grupo controle e 

50 ppm F, quando comparado com o gel de referência do grupo 5 ppm F 

 
Gel Referência Gel  Comparação N° Matches % Matches 

UB1 UA1 168 86,2 
UB1 UA2 172 88,2 
UB1 UA3 170 87,2 
UB1 UA2' 168 83,6 
UB1 UB2 157 82,4 
UB1 UB3 174 88,5 
UB1 UB3' 174 88,1 
UB1 UC1 154 82,8 
UB1 UC2 157 80,3 
UB1 UC3 191 91,4 
UB1 UC3' 190 89,4 
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Tabela 25. Número e % de matches para cada gel de proteínas urinárias do grupo controle e 

50 ppm F, quando comparado com o gel de referência do grupo 50 ppm F 

 
Gel Referência Gel  Comparação N° Matches % Matches 

UC3' UA1 161 82,4 
UC3' UA2 165 84,4 
UC3' UA3 166 84,9 
UC3' UA2' 173 85,9 
UC3' UB1 187 88,2 
UC3' UB2 151 79,1 
UC3' UB3 169 85,8 
UC3' UB3' 171 86,4 
UC3' UC1 150 80,4 
UC3' UC2 151 77,0 
UC3' UC3 193 92,1 

 

 

 A análise inter-classe mostrou 9 spots com diferença de expressão, sendo que 4  

estavam subexpressos ou ausentes e 5 superexpressos ou presentes nos géis tratados com 5 

ppm F, em contraste com o controle (Figura 40 e Tabela 26). Quando se comparou o grupo 5 

ppm F com 50 ppm F, encontraram-se 10 spots com expressão diferencial alterada, sendo 7 

spots subexpressos ou ausentes e 3 superexpressos ou presentes nos géis tratados com 50 ppm 

F (Figura 41 e Tabela 27). Foram encontrados 13 spots alterados, sendo 7 subexpressos ou 

ausentes e 6 superexpressos ou presentes nos géis tratados com 50 ppm quando comparados 

com o controle (Figura 42 e Tabela 28). 
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Tabela 26. Análises quantitativas de proteínas urinárias usando o software Image Master 2D 

Platinum comparando o grupo controle com o tratado com o 5 ppm F. Símbolos positivo (+) e 

negativo (–) significam presença ou ausência do spot, respectivamente. Valores positivo e 

negativo indicam maior ou menor expressão da proteína, respectivamente. Foi considerada 

expressão diferencial apenas os valores de % de volume superiores a 2 vezes. 

N° Spot Controle 5 ppm F  

1U + - 

2U -5,25 +5,25 

3U +4,58 -4,58 

4U -3,97 +3,97 

5U +3,39 -3,39 

6U +3,33 -3,33 

7U -3,03 +3,03 

8U -2,94 +2,94 

9U -2,01 +2,01 
 

Tabela 27. Análises quantitativas de proteínas urinárias usando o software Image Master 2D 

Platinum comparando o grupo tratado com 5 ppm F com o tratado com 50 ppm F. Símbolos 

positivo (+) e negativo (–) significam presença ou ausência do spot, respectivamente. Valores 

positivo e negativo indicam maior ou menor expressão da proteína, respectivamente. Foi 

considerada expressão diferencial apenas os valores de % de volume superiores a 2 vezes. 

N° Spot  5 ppm F 50 ppm F 

10U + - 

11U - + 

12U -3,46 +3,46 

13U -3,02 +3,02 

14U +2,80 -2,80 

15U +2,31 -2,31 

16U +2,27 -2,27 

17U +2,11 -2,11 

18U +2,09 -2,09 

19U +2,06 -2,06 
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Tabela 28. Análises quantitativas de proteínas urinárias usando o software Image Master 2D 

Platinum comparando o grupo controle com o tratado com 50 ppm F. Símbolos positivo (+) e 

negativo (–) significam presença ou ausência do spot, respectivamente. Valores positivo e 

negativo indicam maior ou menor expressão da proteína, respectivamente. Foi considerada 

expressão diferencial apenas os valores de % de volume superiores a 2 vezes. 

N° Spot Controle 50 ppm F  

20U - + 

21U + - 

22U -5,92 +5,92 

23U -3,78 +3,78 

24U -3,29 +3,29 

25U -2,64 +2,64 

26U +2,48 -2,48 

27U +2,44 -2,44 

28U +2,28 -2,28 

29U +2,16 -2,16 

30U -2,09 +2,09 

31U +2,04 -2,04 

32U +2,03 -2,03 
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Figura 40. Mapa 2D de proteínas urinárias diferencialmente expressas. Análises quantitativas 
usando o software Image Master 2D Platinum revelaram 9 spots de proteínas com diferença 
de expressão quando se comparou o grupo controle com o tratado com 5 ppm F. 
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Figura 41. Mapa 2D de proteínas urinárias diferencialmente expressas. Análises quantitativas 
usando o software Image Master 2D Platinum revelaram 10 spots de proteínas com diferença 
de expressão quando comparou-se o grupo tratado com 5 ppm F (B) com o tratado com 50 
ppm F (C). 
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Figura 42. Mapa 2D de proteínas urinárias diferencialmente expressas. Análises quantitativas 
usando o software Image Master 2D Platinum revelaram 13 spots de proteínas com diferença 
de expressão quando comparou-se o grupo controle com o tratado com 50 ppm F. 
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 Para auxiliar na análise de expressão diferencial, é possível utilizar imagens 3D e 

histogramas intra e inter-classe. A Figura 43 mostra um histograma intra e inter-classe do spot 

nos géis do grupo 5 ppm F e 50 ppm F (posteriormente identificado como sendo a alpha-2µ 

globulin). Esse histograma mostra não somente o intervalo entre as classes como também 

mostra os valores individuais dos spots para cada classe. A Figura 44 mostra uma imagem 3D 

desses mesmos spot, mostrando uma super expressão dessa proteína no gel do grupo tratado 

com 5 ppm F em relação ao 50 ppm F. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 43. Análise e detecção de spot no Image Master 2D Platinum 6.0. Spot 16U presente 
nos géis tratado com 5 (B) e 50 ppm F (C). Os histogramas inter-classe + intra classe mostram 
os valores individuais dos spots em todos os géis (linhas amarela). A linha cinza separa as 
classes. Em cada classe, as linhas azuis representam a tendência central, e o espaço 
compreendido entre as linhas vermelhas representa intervalo de dispersão. 
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Figura 44. Imagem 3D do spot 16U nos géis de urina dos grupos 5 ppm (B) e 50 ppm F (C), 

demonstrando uma visível superexpressão dessa proteína no grupo tratado com 5 ppm F. 

 

 Para obtenção dos espectros de massa, os spots de proteínas com expressão diferencial 

foram submetidos à análise no MALDI TOF TOF (Applied Byosistems). A Figura 45A 

mostra os espectros dos fragmentos trípticos do spot 16U. A Figura 45B mostra a 

fragmentação e análise de MS/MS de um dos fragmentos triptídicos (fragmento precursor). 

Três proteínas urinárias foram identificadas (Tabelas 29, 30 e 31). A alpha-2µ globulin estava 

subexpressa no grupo 50 ppm F quando comparado com 5 ppm F. A androgen regulated 20 

KDa protein estava subexpressa nos grupos com 5 ppm F e 50 ppm F em relação ao controle. 

A aflatoxin B1 aldehyde reductase estava superexpressa na urina dos animais do grupo 50 

ppm F quando comparado com o controle. 
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Figura 45. (A) Análise por espectrometria de massa dos peptídeos trípticos eluídos do spot 
16U com tripsina. A seta indica o íon selecionado (998.50). (B) Fragmentação e análise de 
MS/MS do fragmento precursor 998.50. 
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Tabela 29. Lista das proteínas urinárias com expressão diferencial quando se compararam os 

grupos controle e 50 ppm F, identificadas por MS e MS/MS 

 

MM (KDa)/pI 
 

N° do 

Spot 

 

Proteína 
Expt.a Theor.b 

 

Protein 

Score/ 

Ion Score 

Diferença 
GenInfo ID 

(NCBI) 

5U 

Androgen regulated 

20 KDa protein 

[Rattus Novergicus] 

15,52/ 

9,30 

21,04/ 

8,87 
89/65 ↓ 50 ppm F gi|7549742 

23U 

Aflatoxin B1 

aldehyde reductase 

[Rattus norvegicus] 

39,10/ 

7,30 

36,70/ 

6,80 
61/54 ↑ 50 ppm F gi|433611 

a Expt (expected) – Massa molecular / pI da proteína no gel 
b Theor (theoretical) – Massa molecular / pI da proteína teórica 

 

 

 

Tabela 30. Lista das proteínas urinárias com expressão diferencial quando se compararam os 

grupos controle e 5 ppm F , identificadas por MS e MS/MS.  

 

MM (KDa)/pI 
 

N° do 

Spot 

 

Proteína 
Expt.a Theor.b 

 

Protein 

Score/ 

Ion Score 

Diferença 
GenInfo ID 

(NCBI) 

5U 

Androgen 

regulated 20 KDa 

protein [Rattus 

Novergicus] 

15,52/ 

9,30 

21,04/ 

8,87 
89/65 ↓ 5 ppm F gi|7549742 

a Expt (expected) – Massa molecular / pI da proteína no gel 
b Theor (theoretical) – Massa molecular / pI da proteína teórica 
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Tabela 31. Lista das proteínas urinárias com expressão diferencial quando se compararam  os 

grupos 5 ppm F e 50 ppm F, identificadas por MS e MS/MS. 

 

MM (KDa)/pI 
 

N° do 

Spot 

 

Proteína 
Expt.a Theor.b 

 

Protein Score/ 

Ion Score 

Diferença GenInfo ID 

(NCBI) 

16U 
 
alpha-2µ-globulin 
 

 

16,87/ 

6,32 

 

17,23/ 

5,43 

190/169 ↓ 50 ppm F gi|204264 

a Expt (expected) – Massa molecular / pI da proteína no gel 
b Theor (theoretical) – Massa molecular / pI da proteína teórica 
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6.1. Discussão da metodologia 

 

De acordo com DUNIPACE et al. (1995), a concentração de F na água administrada 

para ratos deve ser de 4-5 vezes maior quando comparada com humanos, para que níveis 

similares de F no plasma sejam atingidos nas duas espécies. Portanto, foram selecionadas 

doses de 5 e 50 ppm que promovem níveis de F equivalentes aos mensurados no plasma de 

humanos consumindo água fluoretada com doses de 1 (concentração usualmente adicionada à 

água de abastecimento público) e 10 ppm de F na água (concentração máxima de F presente 

naturalmente na água de algumas regiões onde ocorre fluorose endêmica), respectivamente. 

Em adição, já há relatos na literatura de diferença na expressão de proteínas no rim de ratos 

tratados com 100 ppm F na água de beber (XU et al., 2005), mas não há relatos para doses 

menores, que seriam mais significativas do ponto de vista clínico. 

O tempo de exposição ao F foi determinado com base em estudo prévio conduzido por 

SHANTHAKUMARI, SRINIVASALU e SUBRAMANIAN (2004). Esses autores trataram 

os animais com uma dose de 25 ppm F por 8 semanas e encontraram alterações histológicas 

(moderada necrose dos capilares glomerulares e alterações tubulares) e diminuição da 

atividade de enzimas anti-oxidantes no rim. Portanto, com o dobro da dose no mesmo período 

de tempo, esperava-se encontrar alterações provocadas pelo F. 

Os animais receberam ração AIN-93, com baixo teor de F (0,694 µg/g), a fim de não 

mascarar o efeito da dose de 5 ppm de F administrada através da água. Isto foi necessário, 

pois em estudos prévios realizados em nosso laboratório, as rações comerciais têm 

demonstrado ter teores de F superiores a 20 µg/g (BUZALAF et al., 2004; BUZALAF et al., 

2005), o que tem dificultado a detecção de diferenças significativas nos parâmetros avaliados 

entre os grupos controle e que ingerem cronicamente água contendo 5 ppm F (LEITE et al., 

2006, 2007) .  

Para a análise proteômica, foram feitos testes piloto para determinar o protocolo a ser 

utilizado para os rins e para urina. As fontes de proteínas para estudo proteômico podem ser 

divididas em três categorias principais: órgãos e tecidos intactos, células isoladas ou em 

cultura, e fluidos corporais. As estratégias para isolar proteínas dos fluidos corporais são 

diferentes daquelas empregadas para células e tecidos. As proteínas nos fluidos corporais já 
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estão solúveis, enquanto que as proteínas nas células e tecidos precisam ser solubilizadas em 

tampão de lise (THONGBOONKERD; KLEIN E; KLEIN J, 2004).  

 As proteínas de interesse devem estar completamente solúveis. Diferentes tratamentos 

e condições são necessários para solubilizar diferentes tipos de amostras de proteínas. 

Algumas proteínas são naturalmente encontradas formando complexos com membranas, 

ácidos nucléicos, ou outras proteínas. Certas proteínas formam vários agregados não 

específicos, e outras precipitam quando removidas do seu ambiente normal. A eficácia da 

solubilização depende do método de rompimento celular escolhido, da concentração da 

proteína e do método de dissolução, da escolha dos detergentes e da composição da solução 

da amostra (GE Healthcare, 2004).  

 A extração de proteínas renais foi conduzida conforme descrito por 

THONGBOOKERD, KLEIN E e KLEIN J (2004). O extrato renal obtido, com as proteínas 

devidamente solubilizadas no tampão contendo uréia, tiouréia e CHAPS, poderia ser aplicado 

diretamente na IEF. Entretanto, a presença de contaminantes (DNA, RNA, íons metálicos e 

principalmente sais iônicos) interferiram na IEF, resultando em géis com arrastes horizontais. 

Para solucionar esse problema, utilizou-se o 2-D clean-up kit (GE Healthcare), as proteínas do 

extrato renal foram novamente precipitadas com TCA e acetona (precipitante) e um 

detergente (co-precipitante) e “limpas” com o wash additive, para remoção de contaminantes 

(RNA, DNA e lipídios). 

Fluidos corporais com alta concentração de proteínas, especialmente o plasma, podem 

ser adicionados ao tampão de re-hidratação 2D e aplicados diretamente no sistema 

eletroforético. Entretanto, para fluidos diluídos como a urina, as proteínas precisam ser 

isoladas, por duas razões principais. Em primeiro lugar, a concentração de proteína na urina 

está muito diluída para ser aplicada diretamente na focalização isoelétrica, pois esta requer um 

volume pequeno (300-400 µL) contendo 100-500 µg de proteínas para se obter um gel com 

uma boa resolução. Em segundo lugar, sais e uréia presentes na urina interferem com a 

focalização isoelétrica e necessitam ser removidos (THONGBOONKERD; KLEIN E; KLEIN 

J, 2004).  

Existem vários métodos descritos na literatura para extração de proteínas urinárias. 

Foram realizados vários testes piloto para a escolha do método utilizado nesse estudo. 

Inicialmente testou-se acetona, ultra-centrifugação e a combinação desses dois métodos, 

conforme descrito por THONGBOOKERD, KLEIN E e KLEIN J (2004). No estudo piloto, a 

maioria das proteínas precipitadas com acetona estavam distribuídas em uma faixa de pH 
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entre 2,7 e 5,9 e somente algumas na região básica. As proteínas com pI acima de 8,5 foram 

isoladas apenas quando se utilizou a ultracentrifugação isolada ou combinada com acetona. 

Esses achados estão em concordância com o estudo realizado por THONGBOONKERD et al. 

(2004) no qual relatou-se que a acetona precipita mais proteínas hidrofílicas e ácidas, 

enquanto que a precipitação por ultracentrifugação isola a maioria das proteínas básicas e 

algumas proteínas hidrofóbicas. Entretanto, o número de spots detectados nos géis das 

proteínas precipitadas com acetona foi muito superior ao encontrado nos géis precipitados por 

ultra-centrifugação, ou pela combinação dos métodos. Embora fosse esperado um melhor 

resultado quando se combinaram os métodos, isso provavelmente não aconteceu, porque após 

a ultra-centrifugação a urina estaria ainda mais diluída e a acetona não teria a mesma 

eficiência.  

Testou-se também o tampão com SDS, desenvolvido por THONGBOOKERD, 

KLEIN E e KLEIN J (2004). Embora o tampão com SDS tenha conseguido uma maior 

quantidade de proteínas, como foi demonstrado no teste de quantificação, os géis 

apresentaram na sua base uma mancha de bromofenol na região ácida. Apesar do tampão 

utilizado para ressuspensão do precipitado de proteínas conter apenas 0,06 % de SDS, mesmo 

diluído esse detergente provavelmente deve ter interferido na focalização isoelétrica, pois suas 

cargas negativas ligadas à superfície das proteínas levariam as mesmas a migrarem para a 

região ácida. 

Foram testados também acetona, etanol e acetonitrila para determinar o melhor 

método para máxima recuperação de proteínas urinárias. No teste de quantificação, a acetona 

ocasionou a maior recuperação de proteínas, assim como o gel 2D de proteínas urinárias 

precipitadas com acetona também foi o que  mostrou o maior número de spots (183), seguido 

de perto pelo etanol (175) e  por último a acetonitrila (105). Esse resultado é o oposto do 

obtido por THONGBOOKERD, KLEIN E e KLEIN J (2004) e KHAN e PACKER (2006), 

que relataram um maior número de spots quando utilizaram a acetonitrila, seguido pelo etanol 

e o menor quando a precipitação foi realizada com acetona. Entretanto, THONGBOOKERD, 

KLEIN E e KLEIN J (2004) relataram que embora com a acetonitrila tenha sido detectado um 

maior número de spots de proteína no gel 2D, a recuperação de proteínas foi baixa. Por isso, 

recomendam como método de escolha de rotina a precipitação com etanol, metanol ou 

acetona, pois esses protocolos mostraram uma alta recuperação de proteínas e a visualização 

de um grande número de proteínas no gel 2D. A precipitação com acetonitrila é recomendada 



 

 
 

110 

para pacientes com proteinúria (alta concentração de proteínas em relação à urina normal) ou 

quando um volume grande de urina é usado para um gel analítico.   

Considerando todos os resultados, optou-se pela acetona na proporção urina:solvente 

de 1:5, conforme descrito por KHAN e PACKER (2006).  

Freqüentemente, a focalização isoelétrica da urina é problemática devido às grandes 

concentrações de sais, assim como lipídeos e glicosaminoglicanas. A precipitação é um dos 

protocolos indicados para remoção das substâncias interferentes. Entretanto, algumas vezes, 

apenas a precipitação com um solvente orgânico não é suficiente para remover todos os 

contaminantes. A focalização isoelétrica mostrou-se muito demorada e as fitas de gel 

mostraram pontos onde o gel se danificou pelo excesso de calor gerado e após a coloração, os 

géis obtidos na segunda dimensão apresentaram muitos arrastes horizontais. Provavelmente 

isso se deve à contaminação de sais, que aumentam a força iônica da solução.  

Uma vez concentrada a amostra, seria então necessária a remoção dos contaminantes, 

principalmente sais iônicos. Com essa finalidade, as amostras foram submetidas à filtração 

centrífuga, utilizando o microcon centrifugal filter device (ultracel YM-3 membrane, 

Millipore). 

 

6.2. Discussão dos resultados 

 

6.2.1. Estudo metabólico 

 

No presente estudo, não foram encontradas alterações estatisticamente significativas 

no peso corporal dos animais no fim do tratamento quando se compararam os três grupos. 

Embora a análise histológica tenha mostrado uma nítida congestão vascular nos rins dos 

animais tratados com 50 ppm F (Fig 36 a 38), não foram observadas diferenças no peso do 

órgão ou na razão rim/peso corporal quando se compararam os grupos. 

Como era esperado, com o crescimento dos animais o consumo de ração aumentou ao 

longo do tempo nos três grupos, sendo maior nas duas últimas coletas (Fig 21). Embora o 

consumo de água (Fig 19) tenha sido significativamente menor na última, isso aconteceu para 

todos os grupos. Apesar de existir relato na literatura da redução do consumo de água e ração 

pelos camundongos tratados com doses elevadas de F (5.2 mg F/kg de peso corporal) 

(PILLAI; MATHAI; DESHMUKH, 1988), no presente estudo não foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. Quando se considerou a ingestão 
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total de F (Fig 23), pode-se observar que seu perfil é bastante semelhante ao da ingestão de F 

pela água (Fig 20), devido aos baixos teores de F presentes na ração (0,694 µg/g) utilizada no 

experimento. Foi possível observar uma relação dose-resposta, bem como diferenças entre as 

coletas, que só foram significativas para o grupo 50 ppm F, no qual a maior e a menor 

ingestão de F foram encontradas na terceira e quinta coletas, respectivamente.  

O volume de urina excretado (mL) pelos animais aumentou ao longo do tempo para 

todos os grupos, sendo significativamente maior (p<0,0001) nas duas últimas coletas, quando 

comparadas com as demais. Deve-se destacar que este fato foi independente da ingestão de F, 

uma vez que o aumento também foi observado no grupo controle. Em um estudo realizado 

por PLUMMER et al. (1985), o consumo de água e o volume de urina foram maiores nos 

ratos tratados com metoxiflurano, provavelmente devido aos efeitos nefrotóxicos da 

intoxicação aguda do F em concentrações as quais excederam 50 µM (0,95 µg/mL) no soro 

dos ratos expostos. Entretanto, no presente estudo, avaliou-se o efeito crônico com doses de 5 

e 50 ppm, e a concentração média de F presente no soro desses animais no momento do 

sacrifício foi de 0,024 (± 0,01) e 0,123 (± 0,007) µg/mL, respectivamente. Assim, estes níveis 

de F circulantes não devem ter sido suficientes para causar danos renais a ponto de afetar a 

diurese.   

A maior excreção urinária de F ocorreu na segunda e terceira coleta para todos os 

grupos (Fig 25). Esse perfil pode ser explicado pela maior ingestão de F através da água (Fig 

19), que ocorreu também nesse período. Isto, entretanto, não explica o aumento da excreção 

renal de F na terceira coleta para os animais do grupo controle. Assim, é possível, outrossim, 

que esse aumento na excreção urinária de F na terceira coleta seja devido também a uma 

possível remodelação óssea que esteja ocorrendo nos animais neste período. De acordo com o 

modelo farmacocinético baseado na fisiologia (pbpk) estabelecido para a incorporação de F 

no osso quando de uma exposição crônica ao F, considera-se que o osso tem dois 

compartimentos: um pequeno, limitado pelo fluxo e rapidamente passível de trocas com o 

plasma, que é o compartimento da superfície óssea, e outro bem maior, correspondente ao 

osso mais interno, virtualmente não passível de trocas, mas que pode sofrer trocas com o 

plasma quando da remodelação óssea. (RAO et al., 1995).  

Apesar de o grupo 5 ppm ter apresentado uma concentração de F no soro duas vezes 

maior que o grupo controle, a diferença entre estes dois grupos não foi significativa (p>0,05), 

o que também foi relatado por outros trabalhos realizados pelo nosso grupo de pesquisa, com 

doses semelhantes de F presentes na água de beber (CARVALHO et al., 2006; LEITE et al., 
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2006; LEITE et al., 2007). Nestes trabalhos, entretanto, como foi utilizada uma ração 

comercial (marca Purina), contendo altos níveis de F (superiores a 20 ppm), os valores 

encontrados para os grupos controle, 5 e 50 ppm F são maiores que os relatados no presente 

trabalho.  

O grupo tratado com 50 ppm F apresentou concentrações de F no soro 

significativamente maiores (p<0,001) em relação ao controle e 5 ppm F. A ausência de 

diferença significativa do F no soro entre o grupo tratado com 5 ppm F e o grupo controle traz, 

de certa forma, uma segurança com relação à fluoretação artificial da água de abastecimento 

público, já que a dose de 5 ppm F para o rato equivaleria a uma dose em torno de 0,7-1,0 ppm 

para humanos, dose esta que é utilizada normalmente na água de abastecimento público. 

As concentrações de F encontradas nos rins dos animais apresentaram um perfil 

bastante semelhante àquele observado para o soro, o que pode ser corroborado pela correlação 

significativa entre essas duas variáveis (Fig 30). Isso era esperado, pois experimentos 

realizados com 18F relataram que existe uma concentração semelhante de F no plasma e no 

fluido extra-celular, sendo a concentração de F no fluido intra-celular em torno de 50% 

daquela existente no plasma (e fluido extra-celular). Assim, geralmente as razões entre as 

concentrações de F no tecido e plasma variam de 0,25 a 1.  O rim, entretanto, é uma exceção, 

pois, dentre os tecidos moles, é o que apresenta a maior concentração de F, devido às altas 

concentrações encontradas nos fluidos tubular e intersticial na região da papila medular 

(Whitford, 1996). De fato, as concentrações de F encontradas nos rins no presente estudo 

foram de 2 a 6 vezes superiores àquelas encontradas no soro. 

 

6.2.2. Análise macroscópica e microscópica 

 

Não foram encontradas diferenças no aspecto macroscópico do rim entre os grupos 

tratados com F (5 e 50 ppm) e o controle, em concordância com o estudo de CAMARGO e 

MERRZEL (1985), que não encontraram nenhuma anormalidade na aparência macroscópica 

do rim após tratamento com 100 ppm F durante 180 dias.  

A maior parte do F é excretada pela urina, conseqüentemente níveis tóxicos de F no 

sangue provocam danos nos túbulos renais pela passagem do filtrado glomerular (OLGIVIE 

1953). Alguns estudos sobre toxicidade crônica do F empregando análises histológicas têm 

relatado degeneração celular, alterações na morfologia e alinhamento dos túbulos renais, 

presença de vacúolos no tecido conjuntivo, infiltração de células inflamatórias e congestão 
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vascular (OLGIVIE, 1953; KARAOZ et al., 2004; SHANTHAKUMARI et al., 2004). No 

presente estudo, não foram observadas alterações microscópicas na morfologia celular dos 

grupos tratados com 5 e 50 ppm F, tanto no córtex quanto na medula. Observaram-se 

glomérulos, túbulos contorcidos (na cortical), e ductos coletores e alças de Henle (na medular) 

dentro dos padrões da normalidade, em concordância com os estudos realizados por de 

CAMARGO e MERZEL (1980) e PLUMMER et al. (1985). Entretanto, foi verificada uma 

evidente dilatação dos capilares glomerulares e dos vasos sangüíneos peritubulares, com 

numerosos eritrócitos bem evidentes no córtex e na medula dos rins dos animais que 

receberam 50 ppm F. BEZERRA et al. (2004) após exposição de ratos ao sevofluorano 4 %, 

também não encontraram os sinais histopatológicos clássicos de nefropatia por F, observando 

apenas congestão vascular. Essa hiperemia glomerular e medular pode ser um sinal inicial de 

um processo inflamatório (OLGIVIE, 1953). As diferenças nos aspectos microscópicos 

encontradas entre o presente estudo e alguns trabalhos da literatura podem ser devidas a 

diferentes doses de F utilizadas, bem como diversos tempos de tratamento, sugerindo que a 

capacidade do F em produzir alterações das células renais em ratos possa ser dose e tempo-

dependente.  

 
 

6.2.3. Análise proteômica 

 

Atualmente, a toxicoproteômica ainda conta principalmente com os géis de 

eletroforese 2D, seguidos de espectrometria de massa para detecção e identificação de 

proteínas que possam caracterizar ou mesmo prever toxicidade ou doenças. No presente 

estudo, utilizaram-se os procedimentos clássicos 2DE SDS- PAGE/EM para avaliar potenciais 

biomarcadores protéicos e entender melhor os mecanismos moleculares envolvidos na 

intoxicação crônica de F em ratos tratados com 5 e 50 ppm F.  

Os spots que apresentaram alteração da % de volume acima de duas vezes ou que 

estavam ausentes ou presentes quando se compararam os géis entre si, foram selecionados 

para identificação por espectrometria de massa. Dos 74 spots submetidos à EM, foram 

identificadas (tabelas 20, 21, 29, 30 e 31). Foram consideradas identificadas apenas as 

proteínas que apresentaram valor de protein score e íon score acima de 60 e 30 

respectivamente, e na maioria dos casos acurácia entre os valores de massa molecular e pI 

experimental e teórico de cada spot. A validação das proteínas identificadas seguiu esses 

critérios para evitar resultados falso-positivos. Para identificar os spots não validados seria 
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necessário refazer o experimento e submeter novamente os spots à analise por EM. Outra 

possibilidade seria o sequenciamento manual, utilizando as informações obtidas por MS/MS. 

A enzima aldo-keto reductase family 1 member A1, também conhecida como alcohol 

dehydrogenase [NADP+] ou aldehyde reductase (ALR), já foi identificada em rins de ratos 

em estudos prévios (WITZMANN et al., 1998; ARTHUR et al., 2002). No presente estudo, 

observou-se uma sub expressão da aldo-keto reductase no rim do grupo tratado com 50 ppm F, 

em relação ao controle . 

Em 1995, TAKAHASHI et al. purificaram do fígado de rato a enzima que catalisa a 

reação dependente de NADPH do 3-deoxyglucosone (3-DG), o maior produto intermediário 

na reação de Maillard e responsável potencial pela glicosilação e formação de ligações 

cruzadas entre as cadeias moleculares das proteínas políméricas, originando os produtos 

terminais da glicosilação avançada (AGE – Advanced Glycation End-produtcts). Os AGEs 

exercem uma forte contribuição para doenças progressivas da velhice, incluindo doenças 

vasculares (tais como ateroesclerose, hipertensão pulmonar e baixa circulação capilar), 

doenças renais, retinopatia diabética, neuropatia, doença de Alzheimer, cardiomiopatias e 

diabetes mellitus. (BAYNES; THORPE, 2000; CHOEI et al. 2004; MONNIER; SELL; 

GENUTH, 2005). A glicosilação e a formação de ligações cruzadas entre as cadeias 

moleculares das proteínas reduzem sua flexibilidade, sua elasticidade e a sua funcionalidade. 

Além disso, as modificações químicas resultantes da glicosilação e das ligações cruzadas, 

podem disparar reações inflamatórias e auto-imunes. A glicosilação foi observada no 

colágeno do tecido conjuntivo, no colágeno arterial, na membrana basal do glomérulo renal, 

na lente do cristalino ocular, na mielina das fibras nervosas e no LDL (low density lipoprotein) 

circulante do sangue (KARACHALIAS et al., 2003). A comparação da seqüência de 9 

peptídeos obtidos pela digestão com lisilendopeptidase da enzima 3-deoxyglucosone-reducing 

(3-DG-reducing) com seqüências de aminoácidos da aldehyde reductase (ALR) de humanos, 

sugeriu fortemente que a enzima purificada era a ALR de ratos. Análises de PCR e 

transfecção do DNAc da ALR de ratos em células COS-1, que passaram a exibir atividade da 

enzima 3-DG-reducing dependente de NADPH, indicam claramente que a 3-DG-reducing é 

idêntica à ALR. Análise de Northern blot do RNAm total de uma variedade de tecidos de 

ratos mostrou altos níveis de expressão de RNAm para ALR, sugerindo que existe ALR 

suficiente para desintoxicação do 3-DG resultante da reação de Maillard in vivo 

(TAKAHASHI et al. 1995). Entretanto, no nosso estudo, rins dos animais tratados com 50 

ppm F apresentaram uma diminuição na expressão da 3-DG-reducing (ou ALR) quando 
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comparados com os do controle. Uma redução crônica na atividade dessa enzima poderia 

resultar em um acúmulo de AGEs e conseqüentemente em todas as suas ações deletérias. 

KARACHALIAS et al. (2003) observaram um aumento na concentração de AGEs no 

glomérulo renal, retina, nervo periférico e nas proteínas plasmáticas de ratos diabéticos 

comparados com ratos sadios. Esse acúmulo de AGEs implica em disfunções bioquímicas 

associadas com o desenvolvimento de complicações microvasculares da diabetes, como a 

nefropatia, retinopatia e neuropatia periférica (MONNIER et al., 1999).  

O presente estudo também identificou algumas proteínas metabólicas que tiveram sua 

expressão alterada pelo F. A pyruvate carboxylase estava subexpressa no rim do grupo tratado 

com 50 ppm F, em relação ao controle. Essa enzima é responsável pela reação anaplerótica 

mais importante nos tecidos hepático e renal de mamíferos, que é a carboxilação reversível do 

piruvato por CO2 para formar o oxalacetato (NELSON; COX, 2002). A subexpressão dessa 

enzima sugere que o F poderia estar interferindo na glicólise e conseqüentemente reduzindo a 

concentração de piruvato e acetil-CoA. A pyruvate carboxylase é uma enzima multifuncional 

dependente de biotina e virtualmente inativa na ausência de acetil-CoA, o seu modulador 

alostérico positivo (St, MAURICE, 2007).  Já é conhecido há muito tempo que doses 

micromolares de F são capazes de inibir a atividade da enolase, enzima que participa da fase 

de pagamento da via glicolítica (WARBURG; CHRISTIAN, 1941). WANG e HIMOE, em 

1974, relataram a inibição da enolase de músculos de ratos por uma dose de KF de 44 µM. A 

enolase (2-fosfo-D-glicerato hidrolase) catalisa a desidratação reversível do 2-fosfo-D-

glicerato (PGA) em fosfoenolpiruvato (PEP). A molécula da enzima é composta por duas 

subunidades idênticas e requer dois cátions divalentes por sítio ativo para sua atividade 

catalítica. O primeiro íon é chamado de íon “conformacional” porque sua ligação induz 

mudança conformacional. O segundo íon liga somente na presença do substrato ou seu 

análogo, e é necessário para a atividade da enzima, por isso é chamado de íon “catalítico” 

(QIN et al., 2006). Inicialmente, foi sugerido que a inibição da enolase ocorria pela formação 

do complexo magnésio-F-fosfato (WARBURG; CHRISTIAN, 1941). Posteriormente, 

descobriu-se que a enolase de músculo de coelhos era fracamente afetada pelo F sozinho, 

porém, na presença de Pi , a inibição era mais forte e competitiva em relação ao substrato 

(CIMASONI, 1972). QIN et al. (2006) realizaram um estudo de alta resolução (1,36 Å) da 

estrutura da enolase humana neurônio-específica (hNSE) na presença de F, fosfato e magnésio 

com baixa força iônica (~ 0,4 M). A figura 46 mostra a estrutura do cristal do complexo 

inibitório enolase F/fosfato (EFPIC) demonstrando que a combinação de ânions efetivamente 
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mimetiza um estado intermediário na catálise. O íon fosfato liga no mesmo sítio que o grupo 

fosfato do substrato/produto (PGA/PEP) e induz a ligação do íon Mg2+
 catalítico. Um íon F 

forma uma ponte entre o íon magnésio catalítico e o íon magnésio conformacioanal, enquanto 

que o outro íon F interage com o íon magnésio conformacional e o grupo amino da lisina 342 

e lisina 392 da enolase. A posição desses íons F corresponde intimamente às posições dos 

átomos de oxigênio do grupo funcional carboxilato do substrato.  

 

 
Figura 46. Superposição (baseada nos átomos de Cα da enzima) do complexo enolase de 

levedura – PEP no sítio ativo do EFPIC. A posição proposta para os íons F (em verde) 

sobrepostos com os átomos de oxigênio do carboxilato do PEP (em azul). Existe também uma 

excelente correspondência entre as posições do íon fosfato inibitório (em rosa) e o grupo 

funcional fosfato do PEP. Os íons magnésio, Mg1 conformacional e Mg2 catalítico, são 

mostrados em cinza e as moléculas de água, em vermelho. 

Fonte: QIN J, CHAI G, BREWER JM, LOVELACE LL, LEBIODA L. Fluoride inhibition of 

enolase: crystal structure and thermodynamics. Biochemistry. 2006 Jan 24;45(3):797. 

 

Rim de ratos que receberam 1500 µmol/L F por perfusão apresentaram danos no 

glomérulo e nos túbulos renais. O defeito na concentração renal provavelmente se deve à 

dissipação do gradiente de osmolaridade corticomedular no interstício e falha na reabsorção 

de água devido à refratariedade das células do túbulo distal ao ADH (BOSCH, 1996). 

Segundo esse autor, o fundamento do mecanismo poderia ser uma inibição das enzimas 

envolvidas na produção de energia, como a ATPase ou a enolase.  

Desta maneira, estando a glicólise comprometida na presença de F, as células renais 

buscariam uma via alternativa de produção de energia através da beta oxidação de lipídios, o 

que justificaria o aumento da enoyl coenzyme A hydratase no rim do grupo tratado com 50 
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ppm F, em relação ao controle. Essa enzima participa da segunda etapa da beta oxidação. 

Uma super expressão da enzima propionyl-CoA carboxylase (enzima também relacionada ao 

metabolismo de ácidos graxos) na presença de 100 ppm de F também foi relatada em rins de 

ratos, sugerindo um vigoroso estado de metabolismo dos ácidos graxos (XU et al., 2005).  

 Os processos de transporte são os maiores consumidores de energia. Nos rins e 

cérebro humanos, por exemplo, dois terços da energia consumida durante o repouso são 

utilizados no transporte de Na+ e K+ através da membrana plasmática (NELSON; COX, 2002). 

Uma outra tentativa das células renais submetidas à dose de 50 ppm F para aumentar sua 

produção de energia poderia ser através da super expressão da adenylato kinase, que tem uma 

relação íntima com a concentração de ATP intracelular. No presente estudo foi observada 

uma super expressão dessa enzima no rim de ratos do grupo tratado com 50 ppm F, em 

relação ao controle. A enzima, localizada na matriz mitocondrial, funciona como um 

reciclador, transformando 2 ADP em ATP + AMP. Essa enzima é dependente de Mg2+, mas 

não é provável que seja inibida com concentrações µM de F como aquelas encontradas nos 

rins dos animais do grupo de 50 ppm F (em torno de 14 µM). Tem-se relatado a inibição de 

apenas 10% da atividade dessa enzima com doses de F em torno de 3 mM, enquanto que uma 

inibição de 95% somente é atingida com doses em torno de 25mM (SZASZ, 1977; 

MEIATTINI, 1978).  XU et al. (2005) também encontraram uma super expressão da 

Adenylate kinase em rins de ratos tratados com 100 ppm F. Segundo estes autores, o aumento 

dessa proteína reflete o estado dinâmico funcional no rim tratado com F.  

Vale ressaltar que na dose de 5 ppm F (compatível com a água de beber otimamente 

fluoretada) não foram relatados efeitos do F nas enzimas relacionadas ao metabolismo 

mencionadas acima.  

Entretanto, foi observada uma super expressão de aldolase nos rins dos ratos que 

receberam 5 ppm F em relação ao controle. Esta enzima participa da fase preparatória da via 

glicolítica, clivando a frutose-1,6-bifosfato em gliceraldeído-3-fosfato e diidroxiacetona 

fosfato (NELSON; COX, 2002). Esse aumento poderia ser um sinal de início de alterações 

metabólicas das células renais submetidas a baixas doses de F. Como relatado anteriormente o 

F é capaz de inibir a enolase e esse aumento da expressão da aldolase (up-stream em relação à 

enolase na via glicolítica) poderia ser uma tentativa da célula de garantir a eficiência dessa via. 

Outra proteína identificada como subexpressa nos rins de animais tratados com 5 ppm 

F em relação ao controle, foi a Endoplasmic reticulum protein 29 (ERp29). Esta proteína é um 

novo integrante nas células animais que merece investigação urgente da sua função 
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(HUBBARD, 2002). Primeiramente, foi caracterizada como uma nova reticuloplasmina nas 

células secretoras que produzem esmalte dentário. Atualmente, é reconhecida como uma 

abundante proteína presente em vários tipos celulares (HUBBARD; MANGUM; McHUGH, 

2004). Segundo SHNYDER e HUBBARD (2002), a ERp29 já foi detectada em mais de 30 

tecidos diferentes de humanos e ratos, sugerindo que a mesma seja um marcador do retículo 

endoplasmático, embora não se saiba se ela é expressa em todas as células que contêm essa 

organela. Utilizando análise de immunoblotting quantitativa, HUBBARD, MCHUGH e 

CARNE (2000) detectaram a presença da ERp29 nos 16 tipos de tecidos de rato analisados, 

freqüentemente em moderada abundância, como no caso do tecido renal. A expressão mais 

alta foi encontrada nas células do esmalte e a mais baixa nas células do coração, 

demonstrando que essa proteína está presente principalmente nos tecidos que secretam 

proteína. A ERp29 é uma protein disulfide isomerase-like, que pertence a uma grande família 

de proteínas do retículo endoplasmático, caracterizada pela presença do domínio tioredoxina. 

Embora a ERp29 possua um predecessor comum com a protein disulfide isomerase (PDI), no 

curso da evolução perdeu a atividade óxido-redutase, pela ausência do motivo do sítio ativo 

hallmark das enzimas redox. (MKRTCHIAN; SANDALOVA, 2006).  Seu papel é de 

utilidade geral, estando primariamente envolvida nas fases iniciais da síntese protéica, 

funcionando como uma assistente geral (housekeeper) no folding (enovelamento) e tendo 

provavelmente a função de chaperona (acompanhante) da proteína secretada. (SHNYDER; 

HUBBARD, 2002; HUBBARD; MANGUM; McHUGH, 2004).  No RE, a proteína 

sintetizada precisa se ligar à ERp29 para ser secretada. BARYSHEV, SARGSYAN e 

MKRTCHIAN (2006) demonstraram que a ERp29 teria um importante papel no folding e 

secreção da tireoglobulina, o maior produto de secreção das células tireóides. Foi 

demonstrado também que o poliomavírus depende da atividade de abertura (unfolding) da 

ERp29 para atravessar a membrana do RE e infectar a célula (MAGNUSON et al., 2005). 

Existem evidências de que a homodimerização da ERp29 é essencial para a realização de suas 

funções (RAINEY-BARGER; MKRTCHIAN; TSAI, 2007). Em situações de estresse 

metabólico, células de hepatoma de ratos induziram altos níveis de ERp29, sugerindo que essa 

proteína é um membro de resposta ao estresse no RE (MKRTCHIAN et al.,1998). 

Uma excreção anormal de proteínas na urina pode ser uma conseqüência dos seguintes 

mecanismos: permeabilidade glomerular debilitada, falha na reabsorção pelas células 

epiteliais renais, e produção excessiva de proteínas, ultrapassando a habilidade dos túbulos 

proximais de reabsorvê-las. Portanto, algumas proteínas urinárias podem ter um importante 
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papel como biomarcadores de doenças ou toxicidade (THONGBOONKERD; KLEIN; 

ARTHUR, 2003).  

A α2-µG na sua forma 20.000 dalton não glicosilada é sintetizada pelo fígado, mas os 

níveis séricos são muito baixos, pelo fato de ser rapidamente removida da circulação pelos 

rins (HAARS; PITOT, 1979). A α-µG passa prontamente pela membrana basal dos 

glomérulos, sendo encontrada somente na urina de ratos machos maduros, estando ausentes 

na urina de ratas fêmeas. A síntese de a α2-µG é regulada por um complexo hormonal, 

composto pela tiroxina (KURTZ; SIPPEL; FEIGELSON, 1976; ROY, 1973; ROY; SCHIOP; 

1976), testosterona (KURTZ et al., 1976), glicocorticóides (SIPPEL; FEIGELSON; ROY, 

1975) e somatotropina (ROY; DOWBENKO, 1977). 

Foi sugerido que uma das funções da α2-µG seria proteger a espermatogênese do dano 

induzido pelo estrógeno (ROY et al., 1976). Animais castrados tiveram seus níveis de α2-µG 

reduzidos no soro e no fígado. A administração de dihidrotestosterona para animais machos 

castrados resultou no aumento dos níveis da α2-µG no soro e fígado, acompanhado por um 

aumento paralelo no nível de RNAm da α2-µG (KURTZ et al., 1976). Estudos têm 

demonstrado que a exposição ao F nas doses disponíveis na água de beber em áreas 

endêmicas de F (10–20 ppm), leva à inibição da gametogênese testicular e esteroidogênese, 

em associação com estresse oxidativo no testículo, próstata e epidídimo (GHOSH et al., 2002; 

SAKAR et al., 2006). Os níveis plasmáticos de testosterona, FSH (hormônio folículo 

estimulante) e LH (hormônio luteinizante)  reduziram significativamente nos ratos tratados 

com doses de  20 mg F/Kg/dia durante 28 dias, quando comparados com o controle (SAKAR 

et al., 2006). A redução desses hormônios pelo F, levaria a uma redução da síntese da α2-µG. 

No presente estudo, foi encontrada uma sub-expressão da α2-µG na urina do grupo tratado 

com 50 ppm F, quando comparado com o grupo tratado com 5 ppm F.  

No presente estudo, outra proteína também regulada por andrógeno foi encontrada sub 

expressa na urina em ambos os grupos tratados com F (5 e 50 ppm), quando comparados com 

o controle. A androgen regulated 20 kDa protein, também conhecida como 22-kilodalton 

glycoprotein, é expressa principalmente na próstata ventral, e também na glândula lacrimal de 

ratos sob a influência de andrógenos. Estruturalmente, é uma cystatin-related protein (CRP), 

como demonstrado pela clonagem da sua seqüência de DNA. Duas formas ligeiramente 

diferentes são expressas, a CRP-1 que é exclusiva da próstata e a CRP-2, expressa em ambas 

as glândulas. Tanto a CRP-1 quanto a CRP-2 são reguladas por andrógeno (VERCAEREN, 

1993). A tradução do RNA poly (A) prostático total in vitro mostrou que a concentração do 
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RNAm que codifica a androgen regulated 20 kDa protein reduz acentuadamente após a 

castração e é restabelecida após reposição do andrógeno. Usando um clone de DNAc  para 

essa proteína em hibridização com RNA prostático poly (A), determinou-se que os níveis de 

RNAm para a androgen regulated 20 kDa protein diminui mais do que 30 vezes após a 

redução do andrógeno. A administração de testosterona por 4 h parcialmente restaura os 

níveis de RNAm (PARKER; WHITE; WILLIAMS, 1980). O andrógeno também influencia 

no tamanho desses RNAs mensageiros, os quais demonstraram acentuada heterogeneidade (de 

760-950 nucleotídeos).  De fato, as formas menores são observadas predominantemente em 

animais castrados, enquanto que as formas maiores são observadas imediatamente após a 

indução do andrógeno. Hibridização com oligo (dT) seguida por tratamento com ribonuclease 

H revelaram que diferenças no comprimento da cauda poly (A) são responsáveis por este 

efeito do andrógeno  (VERCAEREN, 1993). Uma redução dos níveis de andrógeno 

provocada pelo uso crônico do F poderia, conseqüentemente, levar a uma redução na 

expressão de androgen regulated 20 kDa protein. 

Uma super expressão da aflatoxin B1 aldehyde reductase foi observada na urina 

dos ratos tratados com 50 ppm, quando comparados com o controle. A proteção do fígado 

contra os efeitos tóxicos e carcinogênicos da aflatoxin B1 pode ser ativada pela indução 

da enzima aflatoxin B1 aldehyde reductase (AFB1-AR). Essa enzima de desintoxicação 

pertence à superfamília das aldo-ceto-redutases (ELLIS et al., 1993). Entretanto, o AFB1 

(aflatoxin B1) não é o único substrato dessa enzima. Recentes análises genômicas, 

isolamento do DNAc e caracterização de enzimas recombinantes sugeriram que, em 

humanos, seis membros da superfamília das aldo-ceto-redutases, incluindo dois tipos de 

aflatoxin B1 aldehyde reductase, estão envolvidas no metabolismo redutor de compostos 

xenobióticos carbonila. O acúmulo de dados sobre as enzimas humanas permite novas 

visões sobre os seus papéis nas reações celulares e moleculares, incluindo o metabolismo 

de xenobióticos (MATSUNAGA; SHINTANI; HARA, 2006). O substrato endógeno para 

a AFB1-AR humana não é conhecido, e a AFB1-AR de ratos tem baixa afinidade pelo seu 

substrato endógeno, o semialdeído succínico (ELLIS; HAYES, 1995). XU et al. (2005) 

observaram que a administração de 100 ppm F em ratos aumentou a expressão da enzima 

rhodanese no tecido renal. Essa enzima converte o cianato inorgânico para uma forma 

menos tóxica, o ânion tiocianato. Este, por sua vez está relacionado com a indução da 

expressão da enzima aflatoxin B1 aldehyde reductase no fígado e em vários tecidos extra-

hepáticos (BONNESSEN e EGGLESTON et al., 2001).  
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Em conclusão, apesar de um pequeno número de proteínas ter sido identificado por 

espectrometria de massa, os dados do presente estudo indicam que a análise proteômica de 

rins e urina de animais submetidos ao F é capaz de detectar proteínas diferencialmente 

expressas, mesmo no caso de baixas doses de F. Desta forma, esta técnica pode ser útil 

para a identificação de biomarcadores de toxicidade pelo F, além de ajudar no avanço do 

conhecimento acerca dos mecanismos envolvidos na fluorose, indicando proteínas-chave 

envolvidas neste processo e que devem ser melhor estudadas. 
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Os resultados desse estudo mostraram que:  

a) Houve um aumento na expressão da proteína aldolase B e uma diminuição na 

expressão da Endoplasmic reticulum protein no rim de ratos que ingeriram água 

contendo 5 ppm F, quando comparados com ratos que ingeriram água deionizada;  

b) Houve um aumento na expressão da proteína adenylate kinase 3-like 1 e uma 

diminuição na expressão das proteínas aldo-keto reductase family 1, pyruvate 

carboxylase e enoyl coenzime A hydratase no rim de ratos que ingeriram água 

contendo 50 ppm F, quando comparados com ratos que ingeriram água deionizada;  

c)  Houve uma diminuição na expressão da androgen regulated 20 KDa protein na urina 

de ratos que ingeriram água contendo 5 ppm F, quando comparados com ratos que 

ingeriram água deionizada;  

d)  Houve um aumento na expressão da proteína aflatoxin B1 aldehyde reductase e uma 

diminuição da androgen regulated 20 KDa protein  na urina de ratos que ingeriram 

água contendo 50 ppm F, quando comparados com ratos que ingeriram água 

deionizada;  

e) Houve uma diminuição na expressão da proteína alpha-2µ globulin na urina de ratos 

que ingeriram água contendo 50 ppm F, quando comparados com ratos que ingeriram 

água contendo 5 ppm F. 

 

Esses resultados permitem a rejeição de todas as hipóteses nulas formuladas e indicam 

que a análise proteômica parece ser uma ferramenta útil na investigação dos mecanismos 

envolvidos na fluorose, bem como na identificação de potenciais biomarcadores de toxicidade 

ao F. 
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