
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

INSTITUTO DE QUÍMICA DE SÃO CARLOS 

 

 

 

 

LUCAS XIMENES ARAÚJO 

 

 

 

 

 

Estudos proteômicos em cérebro de ratos Wistar (Rattus norvegicus) expostos à 2,3–

butanodiona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO CARLOS 

2022 



  

LUCAS XIMENES ARAÚJO 

 

 

 

 

 

 

Estudos proteômicos em cérebro de ratos Wistar (Rattus norvegicus) expostos à 2,3–

butanodiona. 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Instituto de Química 

de São Carlos, Universidade de São Paulo como 

parte dos requerimentos para obtenção do título 

de Mestre em Química. 

 

Área de Concentração: Química Analítica e 

Inorgânica 

 

 

 

Orientador: Emanuel Carrilho 

Coorientador: Nilson Antonio de Assunção 

 

 

SÃO CARLOS 

2022 

  



I 

 

 

 Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio 

convencional ou eletrônico para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte. 

       Assinatura: 

       Data: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 

 

 

 

 

DEDICATÓRIA 

 Dedico esse trabalho as vidas de todos os animais que foram sacrificados para que essa 

pesquisa fosse feita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 Primeiro agradeço aos meus pais Eneida e Cilon, por tudo que vocês fizeram por mim, 

todo suporte, apoio tornaram essa jornada muito mais fácil de ser percorrida. 

Aos professores Emanuel Carrilho e Nilson Assunção por terem aceitado me orientar durante 

o mestrado. 

 A todos os colegas que fiz no IQSC em especial os amigos Leticia M., Vinicius G. e 

Sinara T. que aguentaram todos meus lamentos quando as coisas não davam certo. 

 A todos meus amigos que me suportaram e ajudaram nos momentos difíceis. 

 Aos técnicos no IQSC que auxiliaram neste trabalho, Silmara e Cláudia. 

 Agradecer imensamente todos os funcionários da USP-IQSC e UNIFESP 

 E por último agradeço imensamente a pessoa, que sem ela seria impossível suportar 

toda essa jornada, Natali Schio, você tornou tudo muito mais fácil e divertido. 

 

 

A todos vocês, meu muitíssimo obrigado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Não é no conhecimento que está a felicidade, mas na aquisição 

do conhecimento.” 

Edgar Allan Poe 



V 

 

 

RESUMO 

 

A 2,3-butanodiona é utilizada em diferentes indústrias como flavorizante, conservante, 

componentes de fragrâncias etc., apesar disso, a exposição prolongada está associada a doenças 

e alterações proteicas. Diante deste fato, este estudo tem como principal objetivo a 

determinação proteômica em amostras de cérebros de ratos da linhagem Wistar (Rattus 

norvegicus) expostos cronicamente a 2,3-butanodiona.  O conjunto amostral foi composto por 

12 ratos (2 machos e 2 fêmeas), separados em três grupos, o primeiro grupo, controle, recebeu 

apenas o veículo, os outros dois grupos receberam 2,3–butanodiona via intragástrica, nas 

dosagens de 46,6 µg kg–1 dia–1 e 99,1 µg kg–1dia–1 durante 90 dias. Após o tempo de tratamento, 

os animais foram mortos por aprofundamento em anestesia e as amostras foram coletadas. As 

análises utilizaram técnicas cromatográficas e de espectrometria de massas (Nano-LC e 

MALDI-IMS) além do tratamento quimiométricos dos dados obtidos pelos equipamentos. Os 

dados coletados no Nano-LC foram analisados usando o software Skyline, que identificou 9296 

proteínas, destas 2500 foram uteis para o tratamento dos dados quimiométricos que foi feito 

com o utilizando o MetaboAnalyst 5.0 e comparou-se os grupos com e sem distinção de sexo. 

Os testes realizados sem distinguir o sexo dos animais já mostrou uma separação dos grupos 

mostrando que a presença do aditivo pode alterar o perfil proteico do cérebro. Quando separado 

os animais machos e fêmeas também foi possível observar a separação dos grupos 

demonstrando que ambos os sexos são afetados pela exposição a 2,3-butanodiona. Em seguida 

as proteínas com maior influência foram listadas e foram correlacionadas com as doenças que 

sua alteração pode causar. O imageamento espectrométrico apontou diferenças na intensidade 

e na distribuição dos íons quando comparados os tecidos dos grupos tratados e do grupo 

controle. 

Palavras Chaves: Orbitrap, nano-cromatografia líquida, espectrometria de massas, MALDI-

IMS, imageamento espectrométrico e quimiometria. 
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ABSTRACT 

 

2,3-Butanedione is used in different industries as flavoring, preservative, fragrance 

components, etc. Despite this, prolonged exposure is associated with diseases and protein 

alterations. Because of this fact, the main objective of this study is the proteomic determination 

in brain samples from Wistar rats (Rattus norvegicus) chronically exposed to 2,3-butanedione. 

The sample-set consisted of 12 rats (2 males and two females), separated into three groups, the 

first group, control, received only the vehicle, the other two groups received 2,3 - butanedione 

intragastric, at dosages of 46, 6 µg kg–1 day–1 and 99.1 µg kg–1 day–1 for 90 days. After the 

treatment, the animals were killed by deep anesthesia, and samples were collected. The analyzes 

used chromatographic and mass spectrometry techniques (Nano-LC and MALDI-IMS) in 

addition to the chemometric treatment of the data obtained by the equipment. The data collected 

in the Nano-LC were analyzed using the Skyline software, which identified 9296 proteins, of 

these 2500 was helpful in the treatment of the chemometric data that was carried out using the 

MetaboAnalyst 5.0 and the groups with and without distinction of sex were compared. The tests 

carried out without distinguishing the sex of the animals have already shown a separation of the 

groups indicating that the presence of the additive can change the protein profile of the brain. 

When the male and female animals were separated, it was also possible to observe the 

separation of the groups, demonstrating that both sexes are affected by exposure to 2,3-

butanedione. Then the proteins with the most significant influence were listed and correlated 

with the diseases that their alteration can cause. The spectrometric imaging also showed 

differences in the intensity and distribution of ions when comparing the tissues of the treated 

groups and the control group. 

 

Keywords: Orbitrap, nano liquid chromatography, mass spectrometry, MALDI-IMS, 

spectrometric imaging and chemometrics. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A 2,3-butanodiona (diacetil) é uma α-dicarbonila com massa molecular 86,09 g mol–1. Em 

temperatura ambiente é um líquido amarelo de odor pungente, solúvel na maioria dos solventes 

orgânicos e em água. Seu ponto de fusão varia de –4,0 °C até –2,0 °C e sua ebulição ocorre em 

88,0 °C.1 

Embora amplamente utilizada nas mais diferentes áreas da indústria, é na indústria 

alimentícia que esta molécula ganha destaque como conservante e flavorizante, sendo 

responsável pelo sabor amanteigado em diversos alimentos, como pipoca de micro-ondas e 

presente em produtos lácteos.1;2;3;4;5;6;7;8;9;10 

Apesar de seu consumo ser aprovado pelas agências reguladoras a exposição a 2,3-

butanodiona pode ser prejudicial à saúde. Sendo apontada como responsável pelo 

desencadeamento de uma série de doenças pulmonares e alterações proteicas, a mais comum a 

bronquiolite obliterante (BO). Por estar presente no cotidiano da população, diferentes estudos 

buscam compreender a influência da 2,3–butanodiona no funcionamento dos organismos e 

como ela pode alterar suas funções biológicas, isso é feito através das ciências 

ômicas.11;12;13;14;15;16 

As “ômicas” são o conjunto de áreas de estudo que analisam principalmente as variações 

no genoma (genômica), nos metabólicos (metabolômica), nos transcritos (transcriptômica) e 

nas proteínas (proteômica), sendo este último o foco deste trabalho.17 

A proteômica tem como objetivo identificar enzimas e proteínas (proteoma) de um tecido 

ou célula.18 As proteínas a serem identificadas são características de cada organismo de estudo, 

possuindo especificidades, como: modificações pós-traducionais, interações proteína/proteína 

e níveis de expressão proteica.19; 20  

Os dados apresentados na literatura corroboram a hipótese de que a 2,3-butanodiona pode 

induzir alteração na estrutura e função de algumas macromoléculas celulares e possivelmente 

causar danos aos indivíduos que façam sua ingestão com frequência. Assim, esta pesquisa tem 

por objetivo avaliar se diferentes concentrações 2,3–butanodiona ingeridas induzem alterações 

proteicas no cérebro de ratos Wistar. Os resultados obtidos nesse estudo podem auxiliar 

diferentes órgãos de fiscalização na determinação da quantidade adequada do uso e exposição 

da 2,3-butanodiona. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVOS GERAIS 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar os efeitos causados em cérebros de ratos da 

linhagem Wistar (Rattus norvegicus) após a ingestão crônica da 2,3-butanodiona utilizando 

abordagens proteômicas e de imageamento espectrométrico. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Acompanhar a evolução do peso corporal dos animais utilizados nesse trabalho 

expostos cronicamente à 2,3-butanodiona; 

 Avaliar possíveis alterações proteicas desencadeadas devido a ingestão da 2,3-

butanodiona com as quantidades de consumo médio europeu (46,610 µg kg–

1ꞏdia–1) e americano (99,132 µg kg–1ꞏdia–1) nos cérebros de ratos Wistar; 

 Analisar as proteínas presentes nas amostras de tecido cerebral dos animais 

expostos à 2,3-butanodiona por meio da nano cromatografia liquida de alta 

eficiência com detecção por espectrometria de massas (Nano-LC-MS) e 

dessorção / ionização de laser assistida por matriz (MALDI-MS); 

 Adquirir imagens de espectrometria de massas de alvos pré-determinados 

através da dessorção / ionização de laser assistida por matriz (MALDI-IMS); 

 Integrar os dados obtidos no MALDI-IMS, para analisar a distribuição espacial 

das proteínas nas diferentes regiões e estruturas cerebrais. 

 Diferenciar possíveis alterações proteicas nos animais machos das fêmeas; 

 Utilizar ferramentas quimiométricas para a detecção de proteínas modificadas a 

fim de identificar alterações causadas pelo consumo crônico da 2,3-butanodiona; 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 2,3-BUTANODIONA  

 

3.1.1 Usos, legislação e consumo 

 

A 2,3-butanodiona, amplamente empregada na indústria alimentícia, é utilizada como 

conservante e flavorizante1; 3 com a finalidade de conferir, artificialmente, sabor amanteigado 

aos alimentos.48  Naturalmente essa substância pode ser encontrado no cacau,21 café,22 bebidas 

alcoólicas23; 24 e produtos lácteos.10 Na indústria farmacêutica e de cosméticos, além de 

conservantes, é utilizado como componente de fragrâncias,25 fotossensibilizador em 

polimerizações de resinas dentárias26 e agente antimicrobianos,27;28  pois apresenta atividade 

contra bactérias gram positivas e gram negativas.29 

Além presente nos processos industriais a 2,3-butanodiona pode ser encontrada em cigarros 

convencionais e eletrônicos,30 em material particulado emitido por veículos31 e no corpo 

humano é produzida por bactérias (Staphylococcus aureus e Staphylococcus epidermidis) que 

habitam a pele e são responsáveis pelos fortes odores exalados no suor.32 

No Brasil, possui legislação referente ao uso da 2,3-butanodiona apenas para o emprego na 

indústria alimentícia. A regulamentação é feita pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) por meio das resoluções nº 52/2012 GPESP/ GGALI/ ANVISA, nº 387 e nº 388 de 

05 de agosto de 1999. A legislação vigente no país não estabelece seu limite máximo de 

utilização e permitem adição a gosto (quantum satis).33 

Nos Estados Unidos (EUA), a Agencia Federal de Alimentos e Medicamentos (FDA - U.S. 

Food and Drug Agency) classifica a 2,3-butanodiona como segura e estabelece um limite 

máximo de 200 ppm quando utilizado como agente flavorizante.34 O Instituto Nacional de 

Segurança e Saúde Ocupacional (NIOSH- National Institute for Occupational Safety and 

Health) estabelece que a exposição de um indivíduo que tenha uma jornada de trabalho de 40 

horas semanais seja no máximo, de 25 ppb por semana.35 

Na Comunidade Europeia (CE) o uso da 2,3-butanodiona como flavorizante é permitido 

pela resolução nº 872/2012, que não estabelece um valor máximo para uso nos alimentos.36 

Entretanto o Comitê Científico sobre Limites de Exposição Ocupacional (SCOEL - Scientific 

Committee on Occupational Exposure Limits) estabelece pela Diretiva UE 2017/164 que os 
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trabalhadores sejam expostos a no máximo 20 ppb em jornadas de trabalho de oito horas 

diárias.37 

 

3.1.2 Características, efeitos e estudos 

 

A 2,3-butanodiona (Figura 1) é uma α-dicarbonila simples com peso 86,1 g mol–1 e fórmula 

C4H6O2. Em temperatura ambiente é um líquido amarelo com odor pungente, solúvel na maioria 

dos solventes polares e apolares com ponto de fusão entre –4,0 °C e –2,0 °C e sua ebulição 

ocorre em 88,0 °C e tem pressão de vapor a 20 ºC de 58,2 hPa.1; 2 

 

Figura 1. Fórmula estrutural da 2,3-butanodiona 

 

        Fonte. Food Chemistry Codex, 2009 

 

Sua obtenção se dá de distintas formas: naturalmente ocorre em mamíferos38 e em algumas 

bactérias como a Lactobacillus casei39 e Streptococcus diacetyalicsc40, podendo ocorrer de 

endógena em organismos devido ao processo de metabolização do etanol (Figura 2).41 

Sinteticamente é obtida por meio da reação de Mailard.42  
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Figura 2. Biossíntese e metabolização da 2,3-butanodiona, 2,3-butanodiol e acetoina. 

 

                                                                                                Fonte: OTSUKA, M et. al.,1999 (Modificado). 

 

Devido sua baixa pressão de vapor diversos estudos sobre sua concentração em fabricas 

foram feitos. Em 2015, Curwin, B. D. e colaboradores avaliaram os níveis de 2,3-butanodiona 

e outros 12 aromatizantes alimentares no ar de nove indústrias alimentícias e em uma fábrica 

de aromas. Das 179 amostras coletados, 12 apresentaram concentrações de 2,3-butanodiona 

acima do estipulado pelo NIOSH.43 

Em 1996, Otsuka, M. e colaboradores determinaram a concentração de 2,3-butanodiona em 

cinco diferentes tecidos (fígado, rim, cérebro, coração, músculo esquelético) e plasma de ratos 

Wistar (Rattus norvegicus) machos. No cérebro foi detectado 2,36 nmol g –1 do composto.44 

Um trabalho realizado em 2018 expos ratos Wistar à 300 mg kg -1 dia -1 de 2,3-butanodiona 

por 15 semanas, nesses animais foi observado o aumento dos níveis plasmáticos de diversos 

metabólitos devido a acetilação proteica descontrolada. Nas fêmeas ocorreu aumento nos níveis 

de acetil ornitina, L-dimetil arginina assimétrica, L-histamina, L-quinurenina, Sulfóxido de L-

metionina, L-triptofano e diminuição de L-asparagina, L-glutamato, L-ornitina e L-trans-4-

hidroxiprolina. Nos machos observou-se aumento nos níveis de L-glutamato, L-ornitina e L-

putrescina, e foi identificado a diminuição dos níveis de creatinina, L-DOPA, L-histamina, L-

quinurenina, L-carnosina e L-triptofano.45 Esses resultados reforçam, junto com resultados de 

outras pesquisas, que a presença da 2,3-butanodiona no organismo pode modificar peptídeos e 

proteínas através acetilação e interferir em diversas rotas metabólicas, inclusive aquelas que 

fazem uso da acetilação como uma de suas etapas, por exemplo o ciclo da ureia. 45; 46 A 

acetilação descontrolada, pode causar modificações nas estruturas das proteínas acarretando um 
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aumento dos níveis de espécies de oxigênio reativas e proteínas mal enoveladas ou degradadas. 

Altos níveis de proteínas degradadas pode afetar o turnover proteico, aumentando o número de 

aminoácidos circulantes levando a perda da função biológica devido a oxidação das proteínas.45; 

47 

Um outro estudo utilizando a mesma espécie de ratos também tratados com 2,3-

butanodiona, mas com uma concentração maior (540 mg kg -1 dia -1), mostrou que a presença 

desse composto afeta o perfil de proteínas presentes nos pulmões, onde 23 proteínas de distintas 

classes sofreram acetilação preferencial. Os dados obtidos indicam que a acetilação radical 

ocorre de forma aleatória, sendo encontrado mais peptídeos acetilados no grupo tratado com o 

composto que no grupo controle.3 

Além dos resultados obtidos in vivo, pesquisas feitas in vitro demonstram que a 2,3-

butanodiona pode produzir radicais acetil, levando a acetilação não enzimática em proteínas e 

DNA. Massari e colaboradores, em 2008, demonstraram que em um ambiente rico em oxigênio, 

a reação do peroxinitrito com a 2,3-butanodiona tem como produto o acetato. Que quando em 

um ambiente contendo L-histidina ou 2'-desoxiguanosina proporciona a acetilação desses 

compostos, o mecanismo da acetilação é descrito na Figura 3.48 

 

 

Outra publicação de Massari e colaboradores, desta vez em 2010, demonstrou a possível 

rota de acetilação da L-lisina utilizando o mecanismo de oxidação do metilglioxal quando em 

um ambiente com peroxinitrito e oxigênio molecular pode liberar acetato e formiato por via de 

um intermediário de radical acetila, onde esse mecanismo pode ser observado na Figura 4.49 

Uma outra pesquisa publicada em 2012 por More e colaboradores, utilizou o modelo in 

vitro da barreira hematoencefálica para demostrar que a 2,3-butanodiona pode acelerar a 

Figura 3. Mecanismo de acetilação de L-lisina pelo sistema MG-peroxinitrito em meio aquoso. 

formiato 

Fonte: MASSARI, J. et al., 2008 (Modificado). 
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agregação de β-amiloides (principal constituinte das placas de amiloide, observadas em 

cérebros de pacientes com Alzheimer). Os autores ainda destacam que a 2,3-butanodiona é 

inibidora da glioxalase I, principal enzima iniciadora do processo desintoxicação de espécies 

reativas promotoras de amiloides.50 

 

 

3.2 PROTEÔMICA  

 

O termo proteômica foi usado pela primeira vez para descrever as proteínas codificadas 

pela genômica.51 Atualmente esse termo abrange mais que isso, seus estudos envolvem o 

conjunto de todas as iso-formas proteicas, suas modificações, a interação entre elas, a descrição 

estrutural das proteínas e seus complexos de ordem superior, em resumo tudo aquilo que é pós-

genômico é de interesse da proteômica.20 

Apesar de todas as proteínas derivarem do mRNA, as interações ambientais e 

modificações pós-traducionais tornam impossível a analise isolada e a previsão de proteínas 

especificas baseada apenas na expressão gênica52 devido a esses fatores, a proteômica se divide 

em 3 subgrupos: estrutural, expressão, sequenciamento. Essas divisões trabalham em conjunto 

para que haja uma melhor compreensão dos sistemas biológicos.53; 54 

A proteômica se difere das outras áreas ômicas devido ao fato do proteoma ser altamente 

variável ao longo do tempo e entre os diferentes tipos celulares, podendo ser alterado de acordo 

com as interações com o ambiente que está inserido.52 

Figura 4. Acetilação radical de L-histidina e 2-desoxiguanosina acoplada à reação de peroxinitrito com diacetil em 

meio aquoso aerado 

acetato 

Fonte: MASSARI, J. et al., 2008 (Modificado). 
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Um dos grandes desafios nos estudos proteômicos é conseguir identificar e quantificar 

de forma confiável as proteínas presentes nos sistemas biológicos, pois em um sistema desse os 

analitos estão em abundância e a alta variabilidade. Os avanços tecnológicos nas técnicas de 

instrumentação e nas metodologias de extração e purificação estão conseguindo aos poucos 

superar esses desafios expandindo os nossos conhecimentos na área.54 

 

3.2.1 Proteínas 

 

 As proteínas são substâncias macromoleculares presentes em todas as formas de vida, 

sendo o componente estrutural majoritário em tecidos. Apresentam diversas funções como: 

catalíticas, de transporte de oxigênio, reguladores de processos corporais específicos, entre 

outras.55; 56 Apesar da versatilidade funcional, as proteínas são quimicamente similares, sendo 

compostas de aminoácidos.17 

 

3.2.1.1 Aminoácidos 

 

Os aminoácidos que compõem as proteínas chamados de α-aminoácidos (Figura. 5), onde 

o grupamento amina e o radical (na figura chamado de R) estão ligados ao átomo de carbono 

alfa, em relação ao grupo ácido-carboxílico. As características individuais desses ácidos são 

determinadas pela sua cadeia “R”.57  

 

Figura 5. Estrutura geral de um aminoácido. 

 

 Fonte: MRABET, Y., 2015. 
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Existem 20 α-aminoácidos primários (Figura 6) que se combinam para formar as 

estruturas proteicas, por meio de mecanismos genéticos envolvendo replicação e transcrição do 

DNA.  

 

 Os α-aminoácidos se unem por meio da ligação peptídica, que é o resultado da 

condensação do grupo carboxila de um ácido com o grupo amina de outro, ocorrendo a 

eliminação da água (Figura 7). A continuidade desse processo pode produzir polipeptídios 

(moléculas compostas por menos de 70 aminoácidos) ou proteínas (moléculas maiores de 

ocorrência natural). 58 

 

Figura 6. Aminoácidos primários. 

Fonte: KEENAN, E. K., et al, 2021 (Modificado). 
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                                          Figura 7. Formação de uma proteína. 

 

 

3.2.1.2 Estruturas das proteínas 

 

 Existem quatro classificações para as estruturas proteicas: primária, secundária, terciária 

e quaternária (Figura 8). A estrutura primária fornece a identidade única da proteína, pois ela é 

a sequência de aminoácidos. A variação de uma única molécula na cadeia pode alterar suas 

propriedades bioquímicas. A estrutura secundária diz respeito a configuração espacial das 

cadeias de aminoácidos que, em geral, assumem formas helicoidais. As estruturas terciárias 

descrevem como a proteína estará dobrada ou curvada e, por fim, a estrutura quaternária surge 

da associação entre proteínas individuais para formar complexos.56; 57 Cada um desses aspectos 

é extremamente importante para a função biológica da proteína.  

 

                  Figura 8. Tipos de estruturas de proteínas 

 

Fonte: MRABET, Y. ,2015 (Modificado). 

Fonte: NELSON, D. L., et. Al, 2018 (Modificado) 
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 Além da conformidade estrutural, processos químicos também podem alterar as 

propriedades das proteínas. Estes processos são chamados de modificações pós-traducionais 

(MPT), e ocorrem por meio da clivagem proteolítica ou adição de grupos químicos a um ou 

mais aminoácidos.59 As MPT, ocorrem com mais frequência nas cadeias laterais ou nos 

terminais N, permitindo uma maior diversidade química do que seria possível utilizando apenas 

os aminoácidos fundamentais. (Figura 6).59;60 

As MPT são reversíveis, permitindo o controle espacial e temporal das funções proteicas 

e conferem consequências funcionais amplas e de longo alcance nas proteínas, podendo ser 

abundantes, especificas ou potentes, enquanto outras podem ter consequências fisiológicas 

desconhecidas.60 

 

3.2.2 Tipos de estudos proteômicos 

 

3.2.2.1 Proteômica estrutural  

 

A evolução da proteômica estrutural se deu a partir do desenvolvimento de 

metodologias de análises com tecnologias de alto desempenho, que tornaram possível a 

obtenção de dados com maior velocidade e eficiência.  

Três fatores foram responsáveis pelo surgimento desse subgrupo: i) a produção de 

proteínas a partir de múltiplos vetores em múltiplos hospedeiros; ii) a identificação do domínio 

principal usando métodos de proteólise e iii) uso de tags de expressão e detecção.61 

 A cristalografia de proteínas foi fundamental para a consolidação dessa técnica, com a 

adoção de padrões de congelamento de cristais com nitrogênio líquido, dispersão anômala de 

múltiplos comprimentos de onda, diferentes fases, automatização instrumental e uso de linhas 

de luz sincrotron.61 

 As melhorias na determinação estrutural de proteínas utilizando a ressonância 

magnética nuclear multidimensional utilizando amostras enriquecidas com isótopos e o uso de 

espectroscopia de alto campo, sondas criogênicas, atribuição automática de espectros e 

determinação da estrutura, foram responsáveis pelo crescente interesse e avanços na área.61 

Apesar das melhorias na capacidade de elucidação da verdadeira estrutura do proteoma, 

ainda são encontrados dois grandes fatores limitantes: i) a capacidade de modelar corretamente 

as estruturas usando modelos de baixa sequência e ii) a produção eficiente de proteínas com 
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características estruturais. A Figura 9 mostra os fatores que mais influenciam o processo de 

elucidação estrutural de uma proteína.61; 62 

 

Figura 9. Principais fatores que afetam os programas de pesquisa em proteômica estrutural 

 

3.2.2.2 Proteômica de expressão 

 

A proteômica de expressão se dedicada à análise da abundância de proteínas e envolve 

a separação de misturas proteicas complexas, identificação dos componentes individuais e sua 

sistemática análise quantitativa (Figura 10).53 

 

Fonte: TWYMAN, R.,2004 (Modificado).  
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Figura 10. Os objetivos da proteômica de expressão. 

 

 

No início, sérias limitações técnicas foram encontradas, entre elas a dificuldade em 

conseguir separar e identificar de maneira reprodutível os analitos. A evolução da área ocorreu 

quando, as técnicas de espectrometria de massas passaram a ser utilizadas na identificação de 

proteínas, em conjunto com algoritmos computacionais que tornaram possível a comparação 

com banco de dados que utilizam os espectros de massas. Atualmente a separação, 

quantificação e identificação de milhares de proteínas, expressas de diferentes formas, podem 

ser feitas de maneira rápida e eficiente.53 

As tecnologias mais utilizadas na proteômica de expressão são: a eletroforese em gel 

2D, a cromatografia líquida (LC) multidimensional e a espectrometria de massas.53 

 

3.2.2.3 Proteômica sequencial  

 

 Apesar do sequenciamento de proteínas ter sido realizado quase duas décadas antes do 

início do sequenciamento do DNA e RNA, somente após os avanços dessas áreas que a 

proteômica sequencial conseguiu se desenvolver e alcançar os patamares tecnológicos que se 

encontra atualmente.53;15  

O sequenciamento de proteínas por degradação de Edman forneceu uma ligação crucial 

entre a atividade de uma proteína e a base genética de um fenótipo específico. Somente na 

década de 1980, que se tornou comum prever sequências de proteínas de genes ao invés de se 

usar as sequências de proteínas para isolamento gênico.16 

Fonte: TWYMAN, R., 2004 (Modificado). 
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Com o crescente número de dados armazenados e o reconhecimento de que proteínas 

funcionais frequentemente eram semelhantes em suas sequencias, as comparações puderam ser 

feitas, tornando o sequenciamento dos proteomas um dos principais métodos em proteômica.53; 

54 

 

3.2.3 Abordagens para análises proteômicas 

 

A análise proteômica faz uso de técnicas de separação (eletroforese, cromatografia), 

identificação (espectrometria de massas) e ferramentas de bioinformática para estudar e 

compreender um proteoma.63 

Essas técnicas permitem que as proteínas sejam quantificadas, identificadas e avaliadas. 

Além de tornar possível o acompanhamento de alterações pós-traducionais auxiliando no 

entendimento de como ocorrem. Possibilitam também, a descoberta de novas moléculas 

bioativas ou novos alvos terapêuticos. Uma das vantagens obtidas pelo caráter dinâmico do 

proteoma é a identificação de variações ocasionadas por estímulos hormonais, utilização de 

drogas e/ou exposição a patógenos. 64 

A análise proteômica apresenta maior número de variáveis em relação às análises 

genômicas e transcriptômicas devido à diversidade química das proteínas e sua 

interconectividade em complexos e redes de sinalização, as quais podem apresentar diversas 

variações de acordo com o tempo e espaço em que estão. O estudo das proteínas requer 

ferramentas analíticas com alta seletividade, resolução e sensibilidade.65 

As abordagens mais comuns para análises proteômicas são a “Bottom-Up” e “Top-

Down” (Figura. 11).66 A mais utilizada, bottom-up, é o processo em que as proteínas são 

hidrolisadas por peptidases e em seguida analisadas por cromatografia acoplada ao 

espectrômetro de massas. A abordagem top-down, não utiliza a digestão prévia das proteínas 

que serão analisadas, apesar de parecer menos complexa, este método apresenta barreiras 

técnicas e maior custo.67; 68 
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Figura 11. Abordagens de análises proteômicas. 

 

 

Ao utilizar a abordagem bottom-up, antes da digestão das proteínas algumas etapas 

devem ser feitas. A primeira consiste na redução das ligações dissulfeto entre os resíduos de 

cisteína, sendo comumente utilizado o ditiotreitol (DTT) para isso. Em seguida, para impedir 

que ocorra a reestruturação das pontes dissulfeto, é feito a alquilação dos enxofres, geralmente 

utilizando iodoacetamida (IAA). Após a eliminação das estruturas terciárias das proteínas, elas 

estão prontas para serem digeridas utilizando um processo químico ou enzimático. O método 

mais empregado é a digestão enzimática por tripsinização, cujos pontos de hidrólise são os 

resíduos de lisina e arginina pelo lado C-terminal, caso o próximo resíduo de aminoácido não 

seja uma prolina.68  

Algumas desvantagens dessa abordagem ficam evidentes após o conhecimento do 

preparo de amostras é possível destacar três delas: i) um ou vários peptídeos podem não ser 

específicos para uma proteína ou forma proteica individual; ii) grandes regiões da proteína 

podem não ser identificadas deixando para trás informações importantes sobre sua pós-

tradução; iii) variantes de sequência e modificações podem acontecer em peptídeos diferentes, 

causando perda de relação entre si após a digestão.67 

Fonte: GREGORICH, Z. R., et al. 2014. 



  

30 

 

A abordagem top-down não apresenta essas desvantagens já que não digere as proteínas, 

permitindo a total cobertura da sequência e a caracterização completa das proteoformas (a 

forma molecular específica da proteína resultante de combinações de variação genética, 

emendas alternativas e modificações pós-traducionais). Entretanto, a dificuldade técnica da 

análise de todo o proteoma no nível intacto fez com que a proteômica Top-Down ficasse para 

trás da bottom up em termos de cobertura das mecânicas proteicas, sensibilidade e 

produtividade. Felizmente os avanços recentes na instrumentação e nas ferramentas de 

bioinformática transforaram a top-down em um complemento poderoso e talvez uma alternativa 

viável às abordagens baseadas em digestão.67 

 

3.3 CROMATOGRAFIA LÍQUIDA 

 

3.3.1 Cromatografia líquida 

 

A cromatografia líquida (LC) é uma técnica físico-química de separação amplamente 

utilizada em estudos de diferentes moléculas, como proteínas, aminoácidos, ácidos nucleicos, 

carboidratos além de outras classes de substâncias como pesticidas, fármacos entre outros. Essa 

técnica utiliza um cromatógrafo à líquido (Figura. 12) que é composto pelos seguintes 

componentes: i) reservatório das fases móveis; ii) sistema de bombeamento; iii) sistema de 

injeção da amostra; iv) colunas cromatográficas; v) detectores e vi)sistema de aquisição de 

dados.69 

 

Figura 12. Esquema de um cromatógrafo líquido.  

 

Fonte. CARRILHO, E., 2012(Modificado) 
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Na cromatografia a amostra é transportada por uma fase móvel (FM) liquida, que é então 

forçada através de uma fase estacionaria (FE), que é imiscível e fixa, que está condicionada em 

coluna ou sobre uma superfície sólida.69 

Ambas as fases são escolhidas de forma que os componentes da amostra sejam 

distribuídos entre as duas de maneira distintas. Os componentes que interagem melhor com a 

FE se movem mais lentamente na FM, enquanto os que interagem com mais força com a FM 

se movem mais rápido. Devido a essa diferença de velocidade de migração ocorre a separação 

de componentes que a ser analisados.69 

 

3.3.2 Nano-Cromatografia Liquida 

 

A miniaturização de técnicas é uma tendencia na química analítica. Na cromatografia 

liquida essa miniaturização ocorreu entre as décadas de 1980-1990, com estudos pioneiros que 

demonstraram uma melhora nas separações cromatográficas quando utilizado colunas com 

diâmetro interno (d.i) de até 40 µm.70; 71 

Esse conceito de miniaturização levou a criação das técnicas de cromatografia liquida 

capilar (CLC) e da nano-cromatografia líquida (Nano-LC). Sua nomeação é dada de acordo 

com o d.i. das colunas e das vazões utilizadas. Quando as colunas possuem um d.i entre 100 e 

320 µm e vazão de 1 a 100 µL min–1, a técnica recebe o nome de CLC, entretanto se o d.i. da 

coluna for menor que 100 µm e possuir vazão entre 50 e 800 nL min–1 a técnica é nomeada de 

Nano-LC.70 

Por ter as dimensões reduzidas algumas vantagens são obtidas quando comparadas a 

cromatografia liquida de alta eficiência (HPLC) como o menor tempo de análise, menor 

quantidade de resíduos gerados, menor volume de amostra e o acoplamento à espectrometria 

de massas é facilitado devido a menor vazão.70 

Além dos benefícios citados, a dispersão dos analitos é reduzida devido o menor d.i da 

coluna, pois ocorre uma menor diluição da amostra ocorre devido ao baixo volume de FM 

utilizado, o que melhora o pico cromatográfico obtido. Outro ponto positivo é diminuição dos 

caminhos preferenciais que o analito pode fazer dentro da coluna, diminuindo a dispersão das 

bandas cromatográficas.71 

Em Nano-LC, o volume extra coluna tem que ser minimizado para que a eficiência das 

separações não seja reduzida. Essa diminuição do volume é obtida a partir da redução dos 

componentes do sistema, como tubulações, conexões, injetor, celas de detecção, coluna etc., 
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tornando-os menores possíveis, garantindo assim um volume interno pequeno, pois a existência 

de volume morto promove a dispersão da banda cromatográfica.70 A instrumentação já está 

disponível no mercado, entretanto alguns laboratórios adaptam bombas com um flow splitter 

que divide o fluxo das bombas convencionais, reduzindo a vazão da ordem de mL min–1 para 

µL min–1. 

 

3.3.3 A proteômica e o Nano-LC 

 

Devido as características citadas anteriormente a Nano-LC se tornou uma ferramenta 

fundamental nas análises proteômicas.72 

Uma busca feita no ScienceDirect buscando os termos “Nano-LC” e “proteomics” retornou 

10.202 resultados.73 Outra busca realizada no PubMed buscando os mesmo termos retornou 

800 resultados.74 

 

3.4 ESPECTROMETRIA DE MASSAS 

 

3.4.1 Espectrometria de massas 

 

A espectrometria de massas (MS), desenvolvida por. J.J Thompson, é uma técnica 

analítica seletiva capaz de detectar e quantificar uma molécula, em geral é usada para 

determinar a composição e aspectos estruturais de um composto, através da quantificação de 

sua razão massa/carga (m/z).75 

 Um dos requisitos para o uso da técnica de MS é o estado físico do analito, que deve 

estar na forma de um gás após a inserção no injetor do equipamento, possibilitando a ionização 

das moléculas. Uma vez ionizada, as moléculas têm sua posição manipulada em um espaço por 

influência de um campo eletromagnético, de modo que sua razão m/z possa ser analisada e 

detectada.75 

A proteômica e a espectrometria de massas trabalham de forma conjunta com o objetivo 

de correlacionar as proteínas com seus respectivos genes de forma eficiente. Esse objetivo foi 

alcançado devido aos avanços simultâneos nas técnicas de análise de massas e de 

sequenciamento em larga escala do genoma,76 tornando esse o principal método para análise de 

proteínas em amostras biológicas complexas.77 
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 Um espectrômetro de massas é basicamente constituído por cinco partes: i) a unidade 

de injeção das amostras; ii) a fonte íonizadora; iii) o analisador de massas; iv) o detector; v) 

sistema de aquisição de dados (Figura. 13). Outros componentes podem ser acoplados ao 

espectrômetro de massas com o objetivo de otimizar as análises, um exemplo são os 

cromatógrafos que realizam a separação dos compostos de uma determinada amostra antes da 

análise espectrométrica de forma online ou offline.69 

 

Figura 13. Diagrama simplificado de um espectrômetro de massas. 

 

Fonte. NASCIMENTO, R. F., 2019 

 

A introdução da amostra é uma etapa crucial pois, ela é responsável por garantir a 

integridade química da amostra, garantindo que não sofra modificações químicas.78; 79 

Para que a amostra seja inserida na câmera de ionização ela precisa estar em sua forma 

gasosa. Entretanto, as matrizes estão nos mais distintos estados da matéria, então o sistema de 

introdução da amostra deve ser capaz de converter uma quantidade suficiente de amostra em 

vapor para que se obtenha um fluxo de moléculas constante capaz de fluir para dentro da câmara 

de ionização. Após a inserção, o vapor segue para a fonte de ionização.61; 62;79 

Alguns autores classificam as técnicas de ionização de acordo com a quantidade de 

energia envolvida que está relacionada ao grau de ionização e números de fragmentos 

produzidos no processo. A literatura separa as técnicas em brandas e duras. A ionização branda 

como o nome já sugestiona, ioniza a molécula sem depositar grandes quantidades de energia 

interna no ion molecular formado. Com essa técnica se obtém íons moleculares abundantes e 

pouca ou nenhuma ionização. Essa característica facilita a identificação de compostos 

desconhecidos.78 
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 A outra técnica é classificada como ionização dura, onde a energia interna distribuída 

ao íon molecular é suficiente para causar uma alta fragmentação, gerando diversos íons. Essa 

grande quantidade de íons produzidos fornece informações importantes a respeito da estrutura 

química de compostos desconhecidos.78 

 As fontes de ionização mais utilizadas se encontram na tabela 1. Também é possível ver 

quais outras técnicas podem ser combinadas a espectrometria de massas.61 

 

Tabela 1. Técnicas de ionização mais comuns em MS 

Técnica Símbolo Agente ionizante Emprego típico 

Ionização com elétrons EI Elétrons (30-70 eV) 
GC-MS; provoca bastante fragmentação; 

determinação de estrutura 

Ionização Química CI Íons gasosos GC-MS; determinação da massa molecular 

Dessorção/ionização DI - 
Compostos não voláteis em fase condensada. 

Determinação da massa molecular 

Bombardeamento com 

átomos rápidos 
FAB Ar ou átomos neutros Análise de moléculas (bio) orgânicas 

Dessorção com laser LDI Fótons Análises de superfície 

LDI auxiliada pela matriz MALDI Fótons Análise de moléculas (bio) orgânicas 

Electrospray ESI Campo elétrico LC-MS e CE-MS 

Ionização química sob 

pressão atmosférica 
APCI Descarga corona LC-MS e CE-MS 

   Fonte: LANÇAS, F.M, 2019 (Adaptado) 

 

Depois de gerar os fragmentos iônicos, eles serão analisados nos analisadores de íons 

para que sejam separados e ordenados para detecção de acordo com suas razões de massa carga 

(m/z).79 

Existem uma infinidade de analisadores de massas disponíveis, o que permite que o 

usuário escolha o equipamento por meio da resolução de massas, que são classificados como 

baixa resolução, como quadrupolo, intermediaria, como o ToF (Tempo de Voo) ou alta 

resolução, como o Orbitrap.78  

 

3.4.2 Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization (MALDI) 

 

O resultado da junção de diversos estudos publicados em anos anteriores tornaram possível 

a confecção do MALDI, por Tanaka, Hillenkamp, Karas e seus colaboradores, uma fonte que 

utiliza um pulso de laser para ionizar as moléculas.75 

Durante o preparo da amostra é feita a adição ou pulverização de uma matriz, que 

inicialmente atua como um protetor do analito, reduzindo as forças intermoleculares por um 

fenômeno chamado “isolamento de matriz”, que evita a formação de aglomerados dentro da 



  

35 

 

amostra.80 Um dos quesitos a ser considerado para a escolha da matriz é que esta possua um 

coeficiente de absorção adequado para um determinado comprimento de onda, garantindo, 

assim, a boa ionização dos analitos. 80 

Após a inserção do conjunto amostra/matriz no equipamento, um laser é pulsado sobre eles. 

Então, a matriz absorve a energia pulsada e ioniza o analito de interesse de maneira indireta. 

Um esquema desse processo é descrito na Figura 14. 

 

 

Após irradiação com laser, a matriz absorve a maioria da energia do fóton, preservando o 

analito. A energia absorvida provoca a excitação da matriz, ocasionando a mudança de estado 

físico do conjunto amostra/matriz: de sólido para gasoso. O gás formado passa a atuar como 

um gás de arraste, transportando os analitos ionizados para a câmara de vácuo, de onde seguem 

para o analisador de massas.80 

Os analisadores são responsáveis pela separação e ordenação dos íons fragmentados, 

preparando-os para a detecção, feita de acordo com suas m/z. Nos equipamentos que possuem 

dois analisadores de massas acoplados sequencialmente (MS/MS) ocorre uma segunda 

fragmentação dos íons, que promovem dissociações iônicas e acumulam mais informações 

espectrais da molécula, aumentando a confiabilidade na identificação.78 

Após a detecção das partículas, os dados analíticos adquiridos são processados, com auxílio 

de softwares, e os resultados são visualizados graficamente por meio de um espectrograma, 

onde os valores de m/z são dispostos em função de sua intensidade relativa ou absoluta em uma 

dada amostra, gerando um conjunto de picos. 

Figura 14.Mecanismo da técnica MALDI. 
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3.4.2.1 Imageamento de espectrometria de massas 

 

Um importante marco na espectrometria de massas foi o desenvolvimento da técnica de 

imageamento, denominada de Imageamento por Espectrometria de Massas (IMS do inglês 

Image Mass Spectrum). Esta técnica consiste na análise da combinação de espectros de massas 

gerados a partir de uma determinada posição espacial, resultando em imagens bidimensionais 

de moléculas presentes em uma superfície complexa.81 

O primeiro imageamento químico em tecidos biológicos foi feito em 1997 usando um 

MALDI como ionizador.82 Desde então, grandes avanços, tanto instrumentais quanto 

metodológicos, foram alcançados, permitindo a automatização da técnica e colaborando para 

sua popularização.83 A MALDI-IMS mostrou-se uma poderosa ferramenta na localização 

espacial e na identificação, em tecidos biológicos complexos, de diversos compostos como: 

fármacos, metabólitos, lipídeos, peptídeos e proteínas. 84 

Para realização da MALDI-IMS, uma fatia da amostra deve ser aderida em uma lâmina 

condutora, antes da aplicação da matriz. Os feixes de laser disparados são movidos nos eixos 

x/y, fornecendo um espectro de massas característico. A combinação dos espectros de massas 

fornece um mapa de superfície da amostra analisada .81  

Uma das vantagens mais atrativas da MALDI-IMS é a visualização de espécies individuais 

sem a utilização de anticorpos, coloração ou longas etapas de pré-tratamentos de amostra, 

fornecendo uma análise pontual que dispensa a homogeneização do tecido, impedindo, assim, 

a mistura dos componentes presentes na amostra (Figura 15). 

 

Figura 15. Diferentes varreduras de m/z de cérebro de rato obtido através de MALDI-IMS. 

 

Fonte. CERRUTI, C.D et. al, 2012 (Modificado). 
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A técnica de MALDI-IMS pode ser usada para análise direta de diversos tipos de secções 

biológicas 81. No entanto, vale ressaltar que as metodologias de análises devem ser modificadas 

a fim de adequá-las ao objeto de estudo. 

 

3.4.3 Orbitrap 

 

O analisador de massas Orbitrap começou a ser comercializado no ano de 2005, entretanto 

suas raízes remontam de quase 100 anos atrás, mais precisamente em 1923, quando Kingdon 

propôs o princípio do aprisionamento orbital.85  

Este analisador é composto de três eletrodos (Figura 16). Os eletrodos externos possuem o 

formato similar a um copo e circundam o eletrodo central. Quando é aplicada uma voltagem 

entre os eletrodos, um campo elétrico linear será formado ao longo do eletrodo central, e o 

campo radial criado “prende” os íons próximos ao eletrodo central.78 

Os íons então são injetados no espaço entre o eletrodo central e os externos, ao longo da 

tangente, através de uma fenda especialmente construída com um deflector em um dos eletrodos 

externos.78 

Com a voltagem aplicada entre os eletrodos, o campo elétrico deflete a trajetória dos íons 

em direção do eletrodo central, enquanto a velocidade tangencial cria uma força centrífuga 

contraria que fará com que os íons permaneçam no trap em uma trajetória circular, similar a 

orbita dos planetas no sistema solar.78 Ao mesmo tempo que os íons estão sendo atraídos para 

o eletrodo central, o campo elétrico axial formado devido ao formato dos eletrodos externos 

empurra os íons para a parte mais larga do trap, iniciando oscilações harmônicas axiais, que 

são detectadas por placas receptoras de corrente.86  

 

Figura 16. Esquema de um analisador Orbitrap e transformação do sinal. 

 

Fonte: TOBY, T. et. al. 2016 (Modificado). 

Transformada 

de Fourier 
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A disposição dos eletrodos permite produzir um potencial U, descrito na equação 1, onde r 

e z são coordenadas cilíndricas, C é uma constante, k é a curvatura do campo e Rm é o raio 

característico. Nessa “armadilha”, as trajetórias combinam rotações ao longo de todo o eletrodo 

central com oscilações acontecendo ao longo do eixo, o que resulta em uma complexa espiral. 

As frequências dessas oscilações podem ser detectadas por meio das medidas da corrente 

dos eletrodos externos do analisador. Essas oscilações são em seguida convertidas de um sinal 

do domínio do tempo para um espectro de massa-carga (m/z) utilizando uma transformada de 

Fourier (FT) rápida, como mostrada na Figura 16.78 

 

𝑈(𝑟, 𝑧) =
𝑘

2
(𝑧2 −

𝑟2

2
) +

𝑘

2
∗ (𝑅𝑚)2 ∗ 𝑙𝑛 [

𝑟

𝑅𝑚
] + 𝐶  (Equação 1) 

 

3.4.4 Tempo de Voo (ToF) 

 

Apesar da comercialização e desenvolvimento do analisador de massas do tipo ToF ter 

início em 1955, pela empresa Bendix (EUA), seu desenvolvimento começou quase uma década 

antes, em 1946, na Universidade da Pensilvânia, por William Stephens.87 

Nesse analisador, os íons formados na fonte de ionização são extraídos e acelerados em alta 

velocidade por um campo elétrico em um tubo, drift tube, e então atinge o analisador. A 

velocidade que o íon atinge é proporcional a raiz quadrada da sua razão m/z, enquanto o tempo 

necessário para o ion percorrer o tubo é inversamente proporcional a raiz quadrada da sua razão 

m/z.78 

O princípio do analisador ToF é baseado no tempo (t), que o íon leva para percorrer todo o 

tubo, ou seja seu “tempo de voo”. Como as dimensões do tubo e a energia cinética envolvida já 

são conhecidas e constantes (c), a razão m/z é simples, obtida pela equação 2.78 

 

𝑡 =
𝑚

𝑧

1

2
 𝑐   (Equação 2) 

 

A aferição do tempo tem que ser precisa, pois, erros na medição do tempo podem levar a 

determinações incorretas de m/z, entretanto dois outros fatores se mostraram importantes para 

uma correta mensuração dos valores de m/z. e a energia cinética e a distribuição espacial dos 
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íons dentro do drift tube. Variações em qualquer um desses fatores provocam perda de 

resolução do ToF.78 

Para melhorar a resolução e contornar essas fontes de erros, foram introduzidos os espelhos 

de íons, ou refletores, e a utilização de técnicas ortogonais de introdução de íons, que aprimoram 

o controle do espalhamento inicial de energia e na distribuição dos íons.78  

A utilização de refletores foi proposta pelo pesquisador Boris A. Manyrin, e faz uso de um 

campo elétrico, que é aplicado a uma serie de eletrodos que revertem a trajetória dos íons que 

entram nele, tornando capaz que íons com mesma m/z cheguem ao mesmo tempo no detector 

apresentando mesma energia cinética. A Figura 17 ilustra o comportamento do íon em um 

analisador ToF sem o reflectron (a) e com o reflectron (b). Atualmente, são utilizados refletores 

de duplo estágio, que possuem duas regiões com campos elétricos diferentes, possibilitando 

uma melhor focalização e uma redução no tamanho do equipamento.78; 88 

 

Figura 17. Comportamento de um íon a) Com modo reflectron desligado b) Com modo reflectron ligado 

 

Fonte. LANÇAS, F.M, 2013. 

 

Outra forma de melhorar a resolução do tipo ToF é utilizando a geometria ortogonal, onde 

os íons são produzidos continuamente pela fonte de ionização, acelerados e focalizados com 

auxílio de lentes apropriadas. Em seguida é aplicada uma aceleração pulsada ortogonal ao 

movimento dos íons que adquiram velocidades independente da velocidade que será adquirida 

pela aceleração da fonte.78 

A Figura 18, demonstra um esquema de um analisador ToF moderno, e combina o sistema 

ortogonal com os refletores para obter boa sensibilidade e elevada resolução, possuindo uma 

ampla faixa de massas que pode analisar, até 500.000 Da.78 



  

40 

 

Figura 18. Esquema gráfico de um analisador TOF ortogonal. 

 

 

 

3.5 QUIMIOMETRIA 

 

3.5.1 Quimiometria 

 

O crescente aumento no volume de dados analíticos gerados pelas diversas técnicas, fez 

com que a estatística necessária para o tratamento desses dados se tornasse mais complexa para 

que fosse possível relacionar os resultados obtidos com aquilo que era esperado. A 

quimiometria é a técnica onde se aplica métodos estáticos a química para selecionar ou definir 

as melhores condições de medidas, permitindo que se extraia o máximo de informações, com 

maior confiabilidade, a partir dos resultados obtidos das análises químicas.89; 90 

 

3.5.1.1 Análise Univariada 

 

Esse tipo de análise é a forma mais simples de se analisar os dados estatísticos. Diferente 

da regressão não lida com causas ou relações. As análises univariadas tem como objetivo a 

descrição e resumo dos dados para encontrar um padrão entre eles.91 

Dentre os utilizados podemos citar teste-T, gráfico do vulcão (Volcano plot) e a análise de 

variância unilateral (ANOVA – do inglês One-way Analysis of Variance). 

 

Fonte: LANÇAS, F.M, 2013. 
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3.5.1.1.1 Teste–T 

 

O teste-T é um teste de hipótese usada para comparar médias, frequentemente utilizado para 

avaliar a diferença nas médias de dois conjuntos de dados é real ou resultado de erros aleatórios. 

Pode ser usado para estabelecer se dois métodos analíticos fornecem os mesmos valores ou se 

dois analistas que utilizam o mesmo método obtêm as mesmas médias.92 

 

3.5.1.1.2 Gráfico do Vulcão 

 

O gráfico do Vulcão é utilizado para sumarizar e visualizar resultados de expressão 

diferencial em larga escala, possibilitando integrar valores de mudança e significância 

estatística, evidenciando quais analitos (peptídeos ou proteínas) tiveram sua expressão afetada 

frente a determinado tratamento.93 Esta representação exibe um sinal não padronizado contra 

um ruido ajustado/sinal padronizado.94 

 

3.5.1.1.3 ANOVA 

 

A análise de variância ou ANOVA, é utilizada para saber se múltiplas comparações estão 

contidas na categoria geral da análise de variância. Essa metodologia utilizam um único teste 

para determinar se existem ou não diferenças entre as médias populacionais. Quando se 

identifica uma diferença é possível utilizar procedimentos de comparação múltipla para 

localizar quais medias diferem das outras.92 

 

3.5.1.2 Análises Multivariadas 

 

As técnicas cromatográficas e espectrométricas podem gerar diversas informações 

analíticas sobre diferentes componentes a partir de uma única amostra, em situações como essa 

que proporcionam dados multivariados se faz uso de uma ferramenta denominada análise 

multivariada onde, se busca principalmente a discriminação de grupos, comparando as amostras 

com cada variável obtida. Os avanços nos processadores dos computadores permitem que as 

variáveis sejam avaliadas simultaneamente.90 

Dentre os mais usados na literatura podemos citar a análise da componente principal (PCA 

– do inglês Principal Component Analysis), análise discriminante por mínimos quadrados 
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(Equação 3) 

parciais (PLS-DA – do inglês Partial Least Squares - Discriminant Analysis), análise 

hierárquica de agrupamento (HCA – do inglês Hierarchical Cluster Analysis). 

 

3.5.1.2.1 Análise da componente principal 

 

A análise das componentes principais (PCA), tem a finalidade de reduzir os dados obtidos 

a partir da combinação linear das variáveis originais. A PCA decompõe a matriz de dados Z de 

posto H, em uma soma de H matrizes de posto igual a 1, como demonstrado na equação 3.90 

𝑍 = 𝑀1 + 𝑀2 + ⋯ + 𝑀𝐻 

Essas novas matrizes do posto 1, são produtos de vetores nomeados “scores” e “loadings”, 

que podem ser calculados por um ajuste dos mínimos quadrados. Os “scores” são projeções das 

amostras na direção da componente principal (CP) e os “loadings” são os cossenos dos ângulos 

formados entre a CP e cada variável. As CPs são ortogonais entre si e não são correlacionadas, 

normalmente as primeiras componentes explicam a maior parte da variância total contida nos 

dados usados para representa-las.90 

 

3.5.1.2.2 Análise discriminante por mínimos quadrados parciais 

 

O método PLS-DA é uma variação da regressão parcial dos mínimos quadrados, onde as 

variáveis da matriz X são relacionadas com a propriedade de interesse contidas em um vetor Y. 

O vetor Y tem valores inteiros de 0 e 1 onde o 0 é usado para parâmetros de não interesse e o 1 

para os parâmetros de interesse.95 

Apesar dos valores previstos no modelo da PLS-DA sejam 0 e 1, os valores práticos obtidos 

são apenas próximos a 0 e 1, por isso, é necessário aplicar um cálculo de um valor limite para 

a separação das classes, denominado “threshold”, que é representado graficamente por uma 

linha tracejada. O valor de threshold é previsto entre 0 e 1, quando a amostra apresenta um 

valor acima do threshold ele é pertence a classe de valores 1, quando valor da amostra é inferior 

ao valor limite estipulado pelo threshold a amostra pertence a classe 0.90; 95  

Após a construção do modelo de PLS-DA, é possível identificar quais variáveis foram mais 

relevantes para a separação das classes amostradas por meio da análise da Variável Importante 

na Projeção (VIP).96 
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3.5.1.2.3 Análise hierárquica de agrupamento 

 

A análise de agrupamentos por métodos hierárquicos (HCA) utiliza de reconhecimento de 

padrões para agrupar conjunto de dados, relacionando amostras ou variáveis de modo que cada 

um dos grupos tenha atributos iguais. Esse método é excelente para análises preliminares sendo 

útil para determinar semelhanças entre amostras e identificar possíveis anômalos.97 

Na HCA, a apresentação dos dados é feita de forma que se destaque o agrupamento natural 

em um espaço bidimensional, de forma que as amostras semelhantes sejam interligadas 

revelando assim a similaridade e correlação entre elas. Os dados obtidos então são apresentados 

em forma de uma árvore hierárquica, ou dendrograma, que é a representação gráfica da estrutura 

hierárquica onde os ramos da árvore representa graus de similaridade entre as amostras.97 

 

3.6 MODELOS ANIMAIS USANDO ROEDORES 

 

3.6.1 Modelos animais usando roedores 

 

A utilização de modelos animais na experimentação cientifica é de fundamental para o 

avanço de suas tecnologias, viabilizando o melhor entendimento de enfermidades que 

acometem humanos e animais, possibilitando o desenvolvimento de tratamentos para cura-las.98 

Mesmo com os avanços em metodologias alternativas nas últimas décadas (culturas 

celulares, in vitro etc.), os modelos animais continuam sendo utilizados pois têm como principal 

vantagem o fornecimento de informações sobre o organismo como um todo, o que ainda não é 

possível obter com outros métodos experimentais.98 

Os roedores são amplamente utilizados, pois são animais com tamanho reduzido, curto ciclo 

reprodutivo, prole numerosa, nutrição variada, precocidade, docilidade, sociabilidade, fácil 

domesticação e adaptação em ambientes variados.99 

 

3.6.2 Ratos Wistar (Rattus norvegicus) 

 

Esse animal é utilizado na maioria dos biotérios e infectórios. São originários da Ásia 

Central, entretanto, acompanhou o homem durante seu avanço pelos continentes e hoje pode 

ser encontrado em praticamente em todas as latitudes. Acredita-se que foi a primeira espécie 
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domesticada para fins científicos, devido ao seu uso desde o início do século XX em pesquisas 

nutricionais.99  

Sua classificação taxonômica é:100 

• Classe: Mammalia; 

• Ordem: Rodentia; 

• Família: Muridae; 

• Gênero: Rattus; 

• Espécies: Rattus norvegicus ou Rattus Rattus. 

Embora seu gênero compreenda 137 espécies, apenas duas possuem importância para 

utilização em laboratórios: R. norvegicus (rato Wistar ou rato doméstico) e o R. Rattus (rato 

preto).99 

O rato Wistar apresenta tamanho grande, cauda menor que o comprimento do seu corpo, 

orelhas curtas e com pelos, além de apresentar membrana interdigital nas patas posteriores, 

apresentam seis pares de mamas, sendo um peitoral, dois pós-axiais, dois abdominais e dois 

inguinais, assim como outros roedores não possuem glândulas sudoríparas e vesícula biliar.99; 

100  

O ciclo estral tem duração entre quatro e cinco dias, a gestação dura entre 19 e 22 dias. E 

cada fêmea pode parir até 16 filhotes.99 

O Rattus norvegicus tem hábitos semiaquáticos, vivendo de preferência próximo a corpos 

d’água, esses animais nadam e mergulham com habilidade além de cavarem galerias extensas. 

99; 100  

 

3.6.3 Formas de exposição 

 

Para se compreender melhor quais os efeitos de diferentes substâncias nos organismos 

podem ser realizados testes em animais de laboratório, e a partir dos resultados obtidos com 

esses animais criar um paralelo com o ser humano ou outras espécies.101 

No Brasil, a Resolução 1/78 (Diário Oficial 17/10/1978) do Conselho Nacional de Saúde 

estabelece cinco tipos de ensaios que podem ser utilizados em avaliação de toxicidade: aguda, 

subcrônica, crônica, teratogenia e embriotoxicidade e estudos especiais.102  

A exposição aguda é definida como a exposição que ocorre em um curto período, 

geralmente em um período de 24 horas, podendo ocorrer múltiplas administrações de 

substâncias de estudo durante esse período. Em geral é utilizado para a determinar a dose letal 
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50 (DL50) que é a probabilidade estatística de uma dose causar a morte de 50% dos animais de 

uma população.101 

A exposição subcrônica é caracterizada pela exposição repetidas a substâncias de estudo 

por no mínimo 21 dias e é utilizado para estabelecer faixas de concentração onde não se observa 

efeitos adversos a exposição do composto, identificar e caracterizar órgãos que possam ser 

afetados e qual a severidade dos danos depois de repetidas exposições.101 

Exposições crônicas são realizados para determinar os efeitos da exposição prolongada 

a doses cumulativas da substância estudada. Estudos de exposição crônica tem duração superior 

a três meses, a escolha do tempo de exposição depende do uso previsto do composto 

estudado.101 

O estudo dos efeitos adversos decorrentes da exposição de agentes externos antes da 

concepção é nomeado embriotoxicidade, além de estudar os efeitos adversos que ocorrem nos 

fetos essa linha de pesquisa estuda as alterações nos sistemas reprodutores femininos e 

masculinos, os testes de exposição devem ser realizados com o objetivo de avaliar o 

desempenho para reprodução e a fertilidade, potencial teratogênico, toxicidade peri e pós-natal. 

Para os testes a substância deve ser administrada quando as cobaias estiverem prenhas, outros 

efeitos no ciclo reprodutivo requerem estudos nas gerações posteriores.101 

Os estudos especiais podem ser exposições feitas em locais específicos como pele e 

olhos, estudos de mutagênese e carcinogênese entre outros.101 

 

3.6.4 Métodos de administração de compostos em ratos 

 

3.6.4.1 Intranasal  

 

A administração intranasal de drogas em modelos animais permite a avaliação inicial de 

distribuição farmacocinética e sua eficácia. Com ratos, é possível a administração dos 

compostos em animais não anestesiados regularmente. Esse método de administração permite 

uma administração crônica sem anestesia, leva menos tempo do que com a anestesia, e pode 

ser aprendido e feito por muitas pessoas para que as equipes de técnicos números podem grande 

dose de camundongos em períodos curtos.103 A eficácia de terapêuticas administradas por via 

intranasal, sido demonstrada em vários estudos, incluindo insulina em modelos de ratos 

diabéticos104 e deferoxamina em modelos de ratos com Alzheimer.105 
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3.6.4.2 Peridural  

 

Para efeitos rápidos das substâncias nos tecidos cerebrais ou meninges, as substâncias 

podem ser administradas no espaço epidural ou subaracnóidea da medula espinhal. Essa técnica 

evita problemas de absorção apresentados de outra forma pela barreira hematoencefálica. A via 

é comumente usada para induzir raquianestesia ou para introduzir meios de contraste para 

visualizar os corpos vertebrais ou a medula espinhal de grandes espécies de animais.  

A técnica requer que os animais sejam fortemente sedados e administrados um bloqueio 

anestésico local sobre o local de inserção da agulha espinhal. A preparação asséptica da pele 

que recobre o local da injeção e o uso de técnica estéril para a inserção da agulha são essenciais 

para o sucesso e a recuperação do animal. 

A localização exata da inserção da agulha e o volume do injetável variam entre as espécies 

e para intratecal em comparação com a administração peridural, e vários fatores contribuem 

para o sucesso do procedimento. 106 

 

3.6.4.3 Intravenosa  

 

A administração intravenosa é o meio mais eficiente de inserir substâncias em animais, pois 

ignora a necessidade de absorção de soluto. Com esse método, as substâncias são administradas 

em bolus ou infusão diretamente nos vasos sanguíneos de forma aguda ou crônica. 

Bombas de infusão eletrônicas de precisão equipadas com alarmes para indicar interrupções 

de fluxo e conjuntos de infusão de microgotas são usadas para garantir a administração 

intravenosa crônica precisa de muitas substâncias; entretanto, bombas descartáveis de precisão 

e operadas por mola mais baratas ficaram disponíveis nos últimos anos e podem representar 

uma alternativa mais econômica para a administração de substâncias intravenosa experimental, 

dependendo da natureza do material a ser administrado e da duração do tratamento.106 

 

3.6.4.4 Gavagem 

 

O procedimento de gavagem em animais é muito utilizado em laboratórios de pesquisa e é 

considerado seguro para os animais. A gavagem consiste na introdução da substância pela 

cavidade oral ou no aparelho digestório utilizando um tubo esofágico ou estomacal. 
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Algumas vezes o método é considerado enteral, significando a passagem pelo trato 

digestório. Para a maioria das espécies, um tubo flexível (ou agulha) e curvado com a ponta 

arredondada é introduzido na boca do animal e gentilmente empurrado pelo esôfago até o 

estômago (Figura 19). 

É necessária cautela no procedimento para assegurar que o tubo não penetre 

inadvertidamente a traqueia. Para gavagem em ratos são utilizados tubos de 8,0 cm de 

comprimento com volume máximo de 1,0 mL de solução para cada 100,0 g de peso corporal. 

Um estudo submeteu  ratos à gavagem por 54 semanas de CoQ10, e nenhum óbito ocorreu em 

decorrência do procedimento.107 Outro estudo também realizou o procedimento de gavagem 

por 90 dias e obteve sucesso em termos de segurança ao animal, concluindo que a gavagem é 

um procedimento invasivo, que pode causar dores ao animal, entretanto é eficaz e seguro quanto 

a sua prática.108 

 

                                   Figura 19. Procedimento de gavagem de ratos. 

 

Fonte. ONO, C. 2010. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 REAGENTES 

 

Os animais foram gavanados com 2,3-butanodiona (Sigma Aldrich, EUA) e tampão de 

fosfato (PBS) (Sigma Aldrich, EUA). 

Os reagentes utilizados no preparo das amostras foram: Ureia (Sigma Aldrich, EUA); 

tioureia (Sigma Aldrich, EUA); CHAPS (Sigma Aldrich, EUA); todos eles com pureza superior 

a 95%; o coquetel inibidor de proteases (Sigma Aldrich, EUA); Tris-base (Sigma Aldrich, 

EUA); ácido trifluoro acético (TFA) (Sigma Aldrich, EUA); Ditriotirol (DTT) (Sigma Aldrich, 

EUA); cloreto de cálcio (Sigma Aldrich, EUA); iodo acetoamida (IAA) (Sigma Aldrich, EUA); 

tripsina (Sigma Aldrich, EUA); Lys/C (Roche Diagnostics, Alemanha) e acetona grau HPLC 

(LiChrosolv, Alemanha). 

Para a análise de Bradford foi utilizado Albumina (BSA) (Sigma-Aldrich, EUA) e o reativo 

de Bradford (BioRad Protein Assay, EUA). 

Para os eluentes foram utilizados Acetonitrila (ACN) – (LiChrosolv, Alemanha), ácido 

fórmico ambos os graus MS e água ultrapura.  

Para análises de MALDI-MS foi utilizado a matriz ácido sináptico, (SA) (Bruker, 

Alemanha), etanol grau MS (Merck, Estados Unidos), sílica (Axygen Scientific, Estados 

Unidos). 

Para limpeza das vidrarias foi utilizado detergente alcalino Extran (Merck, Alemanha) e 

álcool etílico (Merck, Alemanha). 

 

4.2 INSTRUMENTAÇÃO 

 

As soluções foram preparadas utilizando balões volumétricos e dessecador (Pyrex, EUA) e 

micropipetas (Thermo Scientific, Alemanha) com volumes ajustáveis no intervalo de 1-10000 

µL. As pesagens foram realizadas em uma balança analítica (Ohaus company, EUA) modelo 

AR2140 de precisão 0,0001 g.  

Para liofilização utilizou-se um liofilizador (Terroni, Brasil) modelo LS3000. 

Em todos os ensaios utilizou-se centrífuga (Axygen, EUA) modelo Axyspin R; mixer para 

eppendorfs (Eppendorf) modelo Thermomixer 5350; especfotômetro (Thermo Scientific, 

Alemanha) modelo NanoDrop 2000/2000c; concentrador a vácuo (Thermo Scientific, 
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Alemanha) modelo Savant SC250EXP; após o preparo as amostras foram guardadas em vials 

de 1500 µL e inserts de 200 µL (Agilent, EUA) em ultra congelador (Sanyo Scientific, Japão) 

modelo VIP series MDF-U33V.  

As injeções das amostras foram feitas utilizando um sistema de cromatografia liquida nano 

automático (Thermo Scientific, Alemanha) modelo EASY-nLC1200, acoplado a um 

espectrômetro de massas modelo LTQ Orbitrap de mesma marca As separações foram feitas 

em coluna capilar Easy-Column (Thermo Scientific, Alemanha) C18 de 10,0 cm de 

comprimento, 75 µm de diâmetro e 3 µm de tamanho de partícula..  

Para o corte dos cérebros dos animais utilizou-se um criostato modelo Leica 1850 

(Leica, Alemanha) e navalhas de precisão Leica 818 (Leica, Alemanha). 

 Utilizou um sistema TM-Sprayer (HTX Imaging, Estados Unidos) para pulverização 

dos reagentes para digestão e aplicação da matriz das lâminas de MALDI-IMS. O modelo de 

MALDI utilizado foi auto Flex Max (Bruker, Alemanha). 

Aquisição dos dados cromatográficos foi feito utilizando o software Xcalibur® (Thermo 

Scientific, Alemanha), já os dados obtidos pelo MALDI foram obtidos a partir do software 

Polytools® versão 2.0 (Bruker, Alemanha). 

O processamento dos dados cromatográficos obtidos foi feito utilizando os softwares 

Skyline (MacCoss Lab, Estados Unidos), Microsoft Excel (Microsoft, Estados Unidos), 

MetaboAnalyst 5.0 (XiaLab, Estados Unidos). 

Já o processamento dos dados obtidos no MALDI utilizou o software SciLabs (Bruker, 

Alemanha). 

 

4.3 GRUPOS EXPERIMENTAIS 

 

Os animais foram mantidos em gabinetes com umidade e temperatura controlada (umidade 

de 50-70% e temperatura entre 19,0-26,0 °C), com ciclo de luz de 12 horas de iluminação e 12 

horas no escuro com alimentação e água ad libitum. Todos os procedimentos de manipulação 

dos animais feitos no biotério disponibilizado pelo laboratório de radicais livres e bioanalitica 

da UNIFESP. Os protocolos foram aprovados e executados em conformidade com as diretrizes 

estabelecidas pelo COBEA (Colégio Brasileiro de Experimentação Animal) e aprovado pelo 

Comitê de Ética da Escola de Paulista de Medicina da UNIFESP (Universidade Federal de São 

Paulo) Protocolo nº 1949/11.  
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Trinta e seis ratos foram divididos em três grupos experimentais. Cada grupo foi composto 

por 12 ratos (seis machos e seis fêmeas), com idades entre 8 e 12 semanas. Esses animas foram 

ingeriram durante 98 dias a 2,3-butanodiona por meio de gavagem. 

Os ratos do grupo de controle (C) receberam solução salina tamponada com fosfato (PBS), 

um dos grupos foi tratado com a dose referente ao consumo médio da comunidade europeia 

(Com. Eur.) de 46.6 µg kg-1 dia-1 e o outro grupo recebeu a dose estadunidense (EUA) 99.1 µg 

kg-1 dia-1 de 2,3-butanodiona, dissolvidos em PBS e introduzidas por gavagem oral. Após 90 

dias de tratamento, os animais foram mortos sob anestesia com isofurano (Isoforino, Cristália, 

Lote: 17119035) e o tecido cerebral foi removido. 

 

4.5 PREPARO DE AMOSTRAS 

 

 Após a remoção do tecido cerebral as amostras foram armazenadas imediatamente a –

80,0 °C até serem processadas. O processamento das amostras se deu de duas distintas formas: 

i) três para o imageamento espectrométrico e ii) 12 amostras, compostas por dois animais 

machos e duas fêmeas de cada grupo, para as análises cromatográficas e espectrometria de 

massas. 

O primeiro grupo, contendo três cérebros, foi fatiado em um crio-micrótomo com 

espessura de 5 µm e suas fatias foram depositadas em uma lâmina de ITO. 

O restante das amostras foi moído em um pó fino utilizando um almofariz e pilão e 

nitrogênio líquido. Este processo de homogeneização foi feito para evitar a ativação de 

proteases e evitar a degradação proteica. Após moídas as amostras foram liofilizadas para 

remoção de água residual e, estabilização, permitindo a manipulação à temperatura ambiente 

facilitando os processos de pesagem e extração dos analitos. Foram feitos um controles de 

qualidade (CQ) a partir de alíquotas de cada amostra com mesmo volume contendo todos os 

indivíduos do estudo, também foram feitos brancos analíticos para avaliar possíveis 

contaminações de vidraria ou equipamentos. 

 

4.5.1 PREPARO DE AMOSTRA 1  

 

Para coleta dos dados em MALDI-IMS, uma lâmina de cada grupo foi selecionada para 

análise. Então as amostras foram descongeladas em um dessecador por 30 minutos, em seguida 

foram submersas em uma solução de etanol 70% por dois minutos. Após esse tempo elas foram 
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retiradas do recipiente e submersas em solução de etanol 90% por dois minutos ao término 

desse tempo as lâminas foram lavadas com água deionizada, para retirada de sais, e submergidas 

novamente na solução de etanol 90% por dois segundos. 

As lâminas foram então secas com nitrogênio, e a matriz aplicada, em seguida foi então 

seca em dessecador por duas horas. 

 

4.5.1.1 Condições MALDI-IMS 

 

O MALDI foi operado em modo MS1 positivo com faixa de aquisição de 700 até 25000 

sendo realizados 500 disparos do laser com força de 90%. 

 

4.5.2 PREPARO DE AMOSTRA 2  

 

4.5.2.1 Extração das proteínas 

 

Após o procedimento de preparo de amostra uma alíquota de 15,0 mg foi solubilizada em 

tampão de extração (7,0 mol L–1 de ureia, 2,0 mol L–1 de tioureia, tris base 0,015 mol L–1, pH 

8,5. 4% (m/v) de CHAPS, coquetel de inibidor de proteases, 0,1 mol L–1 DTT) e agitada por 1 

hora utilizando um mixer de Eppendorf. 

Em seguida a amostra homogeneizada foi submetida a pulsos de ultrassom (3 s de pulso e 

15 s de descanso) por cinco minutos, depois da sonificação, foi centrifugada (12.500 rpm, 10 

min, 4 °C) e o sobrenadante recuperado.  

As proteínas foram precipitadas com uma solução de 2,0 mg mL–1 de DTT em acetona 

gelada na proporção de 1 parte de amostra para 3 de Acetona/DTT. A solução foi incubada 

overnight sob refrigeração, e no outro dia centrifugada (12.000 rpm, 10 min, 4 °C). O 

precipitado foi lavado intensivamente com a mesma solução de 2,0 mg mL–1 de DTT em 

acetona gelada.  

Após a lavagem, a acetona foi removida e o precipitado seco, utilizando fluxo de nitrogênio, 

e solubilizado com tampão de ureia (7,0 mol L–1 de ureia, 2,0 mol L–1 de tioureia, tris base 0,015 

mol L–1, pH 8,5. 4% (m/v) de CHAPS,). Após a solubilização completa, a amostra foi 

centrifugada (12.000 rpm, 10 min, 4 °C) e o sobrenadante recuperado. A concentração de 

proteína total foi avaliada utilizando o método de Bradford,109 que foi ajustado para considerar 

as interferências do tampão de ureia.. 
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4.5.2.2 Quantificação de proteínas 

 

A quantificação de proteínas foi realizada pelo método de Bradford, primeiramente foram 

preparados os padrões de Albumina (BSA) por diluição seriada, para construção da curva 

analítica, nas concentrações de 0,00; 0,25; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0 e 7,0 mg mL–1. O reativo 

de Bradford diluído na proporção 1:5 (na hora do uso). 

Em eppendorfs, foram pipetados em triplicata 10 μL de cada concentração de padrão 

BSA/amostra e 10 μL de tampão de ureia em seguida foi pipetado 200 µL do reagente de 

Bradford. Os eppendorfs foram incubadas no escuro sob agitação utilizando mixer de 

eppendorfs por 15 min, após o período de incubação a foi realizada a análise utilizando um 

espectrofotômetro onde utilizou-se o comprimento de onda de 595 nm. 

  

4.5.2.3 Digestão das proteínas 

 

Depois de quantificada foi adicionado em uma alíquota de 100 μL das proteínas extraídas, 

100 μL de ureia 8 mol L–1. Para redução adicionou-se a solução 0,5 µL DTT 2,0 mol L–1 então 

foi incubado durante 25 minutos a 56 ºC.  

Para a alquilação dos analitos foi adicionado 6,1 µL de IAA (iodoacetoamida) 0,1 mol L–1, 

e incubado por 30 minutos à temperatura ambiente protegido da luz. A amostra foi diluída até 

reduzir a concentração de ureia total para 1,6 mol L–1 e adicionou-se 2,15 µL de CaCl2 0,1 mol 

L–1. 

As enzimas tripsina e endoproinase LysC foram adicionadas na proporção de 1:50 de 

(enzima: substrato) então incubadas por 18 horas a 37 °C. A reação da enzima foi parada 

adicionando 2,0 µL de TFA (ácido trifluoacético) e pH final abaixo de 2.0, a amostra foi 

centrifugada a 2500 rpm por 10 min em temperatura ambiente e o pellet foi descartado. A 

amostra foi reduzida no Speedvac até atingir o volume para aproximado de 50 µL. 

Em seguida adicionou-se 30 μL de TFA 0,5%. Os detergentes foram removidos da amostra 

através de coluna específica (Pierce, # 87776) e a amostra estocada a 4 °C até a realização da 

análise. 

 

4.5.2.4 Análise Proteômica utilizando Nano-LC-MS 
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As amostras provenientes da digestão em solução foram diluídas em solução de TFA 0,5% 

na concentração de 25,0 μgꞏμL–1, foi aspirado pelo amostrador do Nano-HPLC 

aproximadamente 2 µL da amostra, que foi analisada com fluxo de 0,2 μL min–1,  uma coluna 

de fase reversa (C18) de 0,1 mm foi utilizada , no sistema os eluentes: (A) Acido Fórmico/ H2O 

(1:1000), (B) Ácido Fórmico/ACN/H2O (1:950:50) em um gradiente de eluição de 2 a 50% em 

165 min de processamento, taxa de fluxo foi ajustada para 0,3 μLꞏmin –1 e o volume de injeção 

foi de 2,0 μL. 

O espectrômetro de massas foi ajustado no modo MS2, scan positivo com faixa de aquisição 

de dados de m/z de 100 até 2500, voltagem de spray em 3,8 kV, temperatura de capilar em 250 

ºC e temperatura de heater em 280ºC.  

 

4.5.2.5 Tratamento dos dados obtidos em cromatografia liquida 

 

Os dados obtidos a partir das injeções nos cromatógrafos foram importados para o programa 

Skyline, onde utilizou para comparação a base de dados de espectros de massas da NIST 

(disponível em https://chemdata.nist.gov/dokuwiki/doku.php?id=peptidew:lib:rat_it) e o 

arquivo do formato fasta utilizado para identificação das proteínas foi obtido na biblioteca da 

Uniprot (disponível em https://www.uniprot.org/proteomes/UP000002494). 

Após a comparação dos espectros, os arquivos foram exportados em formato .CSV, e o 

tratamento estatístico foi feito utilizando o MetaboAnalyst 5.0 (disponível em 

https://www.metaboanalyst.ca/), onde os grupos foram comparados utilizando ANOVA, PCA, 

PLS-DA, VIP Scores e dendrograma.  

 

4.6 LIMPEZA DE VIDRARIAS 

 

Todas as vidrarias usadas foram enxaguadas com água de corrente e mantidas de submersas, 

por no máximo 12 h, em solução aquosa a 2% (v/v) de detergente alcalino MA-01 (Merck). 

Após esse tempo, foram enxaguadas novamente com água corrente, água destilada e pequenas 

porções de álcool etílico respectivamente. Por fim, as vidrarias foram secas em temperatura 

ambiente (22 ± 3 ºC). 
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5.RESULTADOS 

 

5.1 CONTROLE DE PESO DOS RATOS 

 

Os animais tiveram seu peso aferido semanalmente com o intuito de verificar diferenças 

entre os grupos que poderiam indicar em um primeiro momento possíveis alterações causadas 

pelo consumo da 2,3-butanodiona. A Figura 20, mostra os resultados das pesagens dos animais 

utilizados nas análises, nela é possível observar um ganho de peso de todos os animais ao longo 

do tempo. 

 

 

A tabela 2, mostra a taxa percentual de peso dos animais durante todo o experimento, nela 

é possível observar que os animais do grupo controle, em ambos os sexos tiveram uma taxa 

maior que os dois outros grupos, exceto a amostra EUAF2 que apresentou um crescimento 

06,07% maior que as fêmeas do grupo controle. 

 

 

 

 

Figura 20. Peso semanal dos animais para A) Fêmeas e B) Machos. 

 



  

55 

 

Tabela 2. Taxa percentual de ganho de peso dos animais individualmente 

 

 

 

 

 

 

A Figura 21 mostra a média do peso dos animais em cada grupo, estudo e sexo. A análise 

de variância (ANOVA) (p-value 0,05) feita mostra que apesar dessa diferença média de 14,45 

% da taxa percentual de peso, as diferenças não foram significativas para a maioria das 

amostras. As diferenças significativas ocorrem um em cada sexo, entre as fêmeas as amostras 

CF1 e EUAF2 se mostraram distintas quando comparadas e nos machos a diferença ocorreu 

entre CEM2 e o EUAM2.  

 

 

A partir da ANOVA também foram construídos gráficos Q-Q (Figura 22), onde é possível 

observar que as amostras tendem a seguir uma distribuição normal, onde a maioria dos valores 

se encontram próximos ou tocando a linha de referência. 

 

Fêmeas Machos 

Amostra Taxa de peso (%) Amostra Taxa de peso (%) 

    

CF1 47,06 CM1 93,62 

CF2 47,06 CM2 120,45 

CEF1 33,33 CEM1 72,73 

CEF2 41,18 CEM2 104,55 

EUAF1 53,13 EUAM1 106,98 

EUAF2 46,67 EUAM2 76,47 

* Amostras que mostraram maior diferença entre si no teste estatístico 

Figura 21. Média do peso dos animais A) Fêmeas e B) Machos 
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5.3 PROTEÍNAS TOTAIS  

 

As proteínas totais foram determinadas pelo método de Bradford com o objetivo de 

padronizar a massa de proteína a ser digerida nas etapas posteriores, então o teor de proteínas 

foi determinado a partir da curva analítica construída (Figura 23) conforme citado no item 

4.5.2.2. 

Figura 22. Gráfico Q-Q A) Fêmeas e B) Machos. 

Figura 23. Curva analítica do método de Bradford. 
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Também foi criado o gráfico de resíduos, que mostra uma boa distribuição entre os resíduos 

gerados, com resíduos com uma diferença máxima de 0,015 entre o valor obtido e o valor 

esperado (Figura 24). 

 

 

Em seguida com o valor da equação da reta, determinou-se a concentração de proteínas 

totais extraídas (Figura 25). Também se aplicou um teste ANOVA (p-value 0,05) para verificar 

se ocorreram variações nos valores obtidos, onde foi observado que no grupo das fêmeas não 

ocorreu nenhuma variação, mas os valores obtidos no grupo dos machos observam-se variações 

no total de analitos extraídos. 

 

Figura 24. Gráfico de Resíduos do método de Bradford. 

Figura 25. Médias de proteínas totais extraídas de cada amostra para A) Fêmeas e B) Machos. 

*, **, *** Valores que apresentaram diferenciação no teste estatístico. 
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O gráfico Q-Q (Figura 26), ilustra de forma mais clara que ocorre variações significativas 

no grupo macho. Onde as fêmeas seguem uma distribuição normal, tocando a linha de tendencia 

a todo momento, enquanto o gráfico dos machos alguns elementos não tocam ficando até mais 

afastado dela. 

  

Esses valores que apresentam discrepâncias podem ser indicativos de que essas amostras 

possem diferentes proteínas expressas ou proteínas em concentrações diferentes. Tais 

indicações foram verificadas após os testes quimiométricos nas amostras digeridas. 

 

5.4 NANO-LC-MS/MS 

 

As amostras quando injetadas no Nano-LC apresentaram boa separação com muitos picos 

e apresentando boa linha de base, o seu branco não mostrou interferentes ou contaminantes, 

conforme é possível observar na Figura 27. 

Não foram observados picos cromatográficos que interferissem na análise, demonstrando a 

eficiência da limpeza das vidrarias utilizadas, entanto se houvesse interferentes no branco isso 

seria facilmente contornado devido a utilização da espectrometria de massas de alta resolução 

in tandem, permitindo filtrar assim aquilo que não era de interesse analítico. 

Figura 26. Gráfico Q-Q das proteínas totais extraídas de A) Fêmeas e B) Machos. 
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Em média de picos obtidos foi de 10.735 picos durante os 165 minutos de análise. 

 

5.5 ANÁLISE QUIMIOMÉTRICA DOS DADOS  

 

Os cromatogramas obtidos foram confrontados com o banco de dados disponível contendo 

96454 peptídeos e 9296 proteínas, para esse trabalho utilizou-se apenas as proteínas com 

coverage maior que 25% para a realização das análises estatísticas.  

Após a identificação das proteínas foi selecionado o valor de abundância das proteínas e os 

arquivos foram exportados para o programa Microsoft Excel e salvos em formato .CSV para 

Figura 27. Cromatogramas obtidos a partir de A) Branco e B) Controle de Qualidade (CQ). 
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em seguida serem tratados na plataforma MetaboAnalyst 5.0 que filtrou as proteínas com 

valores significativos, obtendo um total de 2500 proteínas, essa etapa é importante para 

diminuição de ruídos ou valores não significativos durante os testes estatísticos (ANOVA, 

PCA, PLS-DA e dendrograma). 

 

5.5.1 ANOVA  

 

O primeiro o teste foi aplicado com todas as amostras juntas, distinção do sexo, a Figura 28 

obtendo um total de 198 proteínas significativas. 

 

 

Em seguida o mesmo teste foi aplicado separando os grupos entre machos e fêmeas. Ao se 

analisar os grupos separadamente observou que o número de proteínas significativas para cada 

um dos sexos aumentou em relação à quando não se distinguiu os sexos. Essa discrepância pode 

ser atribuída a quantidade de valores que podem causar mascaramento ou supressão no 

momento do cálculo estatístico. 

Para as fêmeas foram observadas 852 proteínas com valores significativos, enquanto 

para os machos observou-se 160 proteínas. (Figura 29). Esses valores significativos sugerem 

que ocorrerá a separação entre os grupos, quando aplicado os testes quimiométricos, outro 

Figura 28. Quantidade de proteínas significativas encontradas por ANOVA (p-value 0.5) 
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ponto importante é a necessidade da comparação apenas entre os indivíduos do mesmo sexo, 

visto que a ANOVA apresentou valores diferentes do que foram observados quando se 

comparou todas as amostras juntas.  

 

Figura 29. Proteínas importantes selecionadas pelo gráfico ANOVA com valor p 0,05 onde A) Fêmeas e B) 

Machos. 

 

 

5.5.2 PCA 

 

Com o objetivo de avaliar a variabilidade analítica e a verificar se existe separação entre os 

grupos tratados com a 2,3-butanodiona foi feita uma análise da componente principal (PCA) 

onde foi utilizado as amostras e o controle de qualidade (Figura 30). A partir dos resultados 

obtidos foram detectados a presença de dois outliers, que dificultam a visualização do 

agrupamento. O problema foi resolvido eliminando os valores anômalos (CEF2d e CQ5) e 

refazendo a análise estatística (Figura 30B).  
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Para verificar se ocorria separação em outros eixos além do x e y, os mesmos resultados 

foram plotados em um gráfico 3D (Figura 31 A e B). Como mostrado na Figura abaixo a 

inserção da terceira dimensão não interfere nas separações, no entanto, os gráficos em 3D 

possibilitam uma melhor visualização da localização dos pontos. 

 

 

 

 

Figura 30. PCA obtida a partir do grupo sem distinção de sexo A) Com outlier e B) Sem o outlier 

Figura 31. PCA em 3D obtidas do grupo sem distinção de sexo A) Com outlier e B) Sem outlier 
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Analisando os gráficos obtidos, tanto em duas quanto em três dimensões, é possível 

observar uma baixa variabilidade analítica, confirmada pelo agrupamento dos controles de 

qualidade e a tendência no agrupamento das amostras entre seus semelhantes, apesar da PCA 

indicar não ser capaz de realizar a diferenciação entre os grupos. 

Em seguida os grupos foram separados de acordo com seus respectivos sexos e novas PCAs 

foram feitas. Assim como na PCA anterior detectou-se a presença dos mesmos outliers que 

foram eliminados. Uma nova análise foi feita e os gráficos são mostrados na Figura 32. 

 

 

Assim como na PCA sem distinção de sexo foi construído o gráfico de PCA em 3D com o 

intuito de verificar a separação em três eixos (Figura 33 A e B). E tal qual foi o resultado anterior 

o gráfico 3D auxilia na melhor visualização dos pontos mas, não mudando a localização dos 

pontos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. PCAs dos dados separados por sexos A) Fêmea e B) Macho 
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Assim como o resultado anterior, a PCA não foi capaz de mostrar separação entre os 

diferentes grupos estudados. Entretanto evidenciou a tendência de agrupamento entre os 

integrantes de cada grupo e que a variabilidade analítica também é baixa, devido ao 

agrupamento do controle de qualidade. 

 

5.3 PLS-DA 

 

A realização da PLS-DA assim como nos outros testes, foi feita primeiro com todas as 

amostras, sem distinção por sexo (Figura 34).  

Assim como nas PCAs realizadas, foi identificado a mesma replica outlier que foi removida 

para melhoria dos resultados obtidos, e foi feito o gráfico 3D para melhor visualização da 

distribuição dos pontos obtidos. 

O resultado mostra o aglomeramento dos grupos entre si e um distanciamento entre os 

outros grupos o que indica a diferenciação entre eles e sugere uma abundância de proteínas 

diferentes entre os grupos. É possível observar também que o grupo controle apresenta uma 

semelhança analítica maior, sendo que eles estão mais concentrados em um ponto único do 

gráfico, diferente dos grupos tratados com a 2,3-butanodiona que a apresentam uma dispersão 

maior no gráfico. Posteriormente será obtido um VIP score a partir das PLS-DA para identificar 

quais proteínas tem mais influência na diferenciação dos grupos. 

 

Figura 33. PCA 3D dos grupos separados A) Fêmeas e B) Machos 
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Em seguida foi analisado cada sexo separadamente com o intuito de verificar características 

únicas de cada um deles. 

Primeiramente quando analisado apenas as fêmeas (Figura 35) que possui o valor anômalo 

então esse valor foi retirado e a estatística foi refeita. Ao observar o gráfico é possível observar 

que assim como no cálculo sem distinção de sexo, ocorre a separação entre grupos diferentes e 

agrupamento das amostras com seus semelhantes. Também é possível a visualização de que os 

grupos tratados apresentam uma dispersão no gráfico maior que o grupo controle essa dispersão 

fica mais clara quando observamos o gráfico em três dimensões.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. PLS-DA obtida dos grupos sem separação de sexo A) 2D e B) 3D 
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O mesmo foi feito com o grupo macho (Figura 36), uma excelente separação e agrupamento 

de cada um dos grupos estudados, sendo esse mais um indício da presença de valores de 

proteínas diferentes entre os grupos. Onde também foi observado o mesmo comportamento 

visto nas duas análises anteriores o que demonstra que, para o sistema de amostras utilizados, 

ocorre a diferenciação entre os grupos tratados com diferentes concentrações da 2,3-

butanodiona do controle e entre si. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. PLS-DA obtido apenas do grupo das fêmeas A) 2D e B) 3D 
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Em seguida foram obtidos os parâmetros de validação-cruzada para o grupo sem distinção 

de sexo (Figura 37). 

 

Figura 36. PLS-DA obtida apenas do grupo dos machos A) 2D e B) 3D 

Figura 37. Validação cruzada para modelo sem separação de sexo 
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Os valores obtidos mostram que o modelo proposto possuiu uma boa performasse preditiva 

(R2) exibindo valores maiores que 0,67 para qualquer quantidade de componentes utilizadas, 

entretanto apesar da boa R2 o modelo apresenta moderada (maior que 0,19) relevância na 

predibilidade do modelo (Q2) segundo a literatura, por último o modelo proposto apresenta 

moderada precisão quando utilizamos até duas componentes quando utilizamos mais que duas 

componentes o modelo apresenta uma boa precisão.110 

Já quando é observado o gráfico obtido apenas utilizando o grupo fêmea (Figura 38) 

observa-se que o modelo é possuiu uma boa performasse de R2, entretanto perde performasse 

preditiva (Q2) ainda se mantendo positiva mas sendo menor que 0,19 e perde drasticamente em 

precisão do modelo caindo para menor ou igual a 0,4 independentemente do número de 

componentes utilizadas.110 

 

 

Os valores de validação-cruzada obtidos apenas o grupo macho (Figura 39) mostram um 

bom modelo, nele foi obtido R2 superior a 0,69 quando utilizamos qualquer número de 

componentes, Q2 positivo e igual ou superior 0,3 para utilização de qualquer número de 

componentes e precisão superior a 0,69 quando utilizado duas ou mais componentes. 

Demonstrando que o modelo possuiu boa precisão e predição dos dados obtidos.110 

 

 

Figura 38. Parâmetros de validação cruzada para modelo composto apenas por fêmeas 
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Em seguida, foi obtido o VIP-score para a análise estatística sem distinção de sexo (Figura 

40), observa-se as 15 proteínas com maior impacto na PLS-DA, a proteína com maior score 

possui influência maior no grupo controle e diminuem conforme se aumenta a concentração da 

2,3-butanodiona nos outros grupos. 

 

Figura 39. VIP score obtido da PLS-DA sem distinção de sexo 

Figura 39. Parâmetros de validação-cruzada para o modelo contendo apenas os espécimes machos 
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A partir do gráfico construído também é observável que o grupo Comunidade europeia 

(Com. Eur.) é o que possui um maior número de scores com alta influencia enquanto o grupo 

Estados Unidos (EUA) possui é menos influenciado nessas proteínas. Também é observado um 

padrão de onde o grupo Com. Eur. possui maior influência o grupo EUA possui menor 

influência e vice-versa. 

Quando analisamos apenas as fêmeas (Figura 41) observa-se que onde o score é mais alto, 

com valor de 5,0, e novamente é observado o mesmo padrão de influência visto no gráfico sem 

distinção de sexo, onde quando o Grupo Com. Eur. possui maior influência o grupo EUA possui 

uma menor influência. 

 

 

Por fim os VIP scores dos animais machos (Figura 42) foram avaliados e nele se observa 

que o valor mais que mais influência na separação dos grupos não segue o mesmo padrão visto 

anteriormente, é observado que o grupo controle possuiu uma maior influência nos valores 

enquanto o grupo mais exposto possui uma menor influência e o grupo menos exposto possui 

uma influência intermediaria desses valores. 

 

 

Figura 40. VIP score obtido da PLS-DA apenas dos animais fêmeas 
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Os resultados obtidos até o momento corroboram com a hipótese de que a ingestão de 2,3–

butanodiona pode afetar proteínas no cérebro. No tópico a seguir será compilado as proteínas 

com VIP-scores maior que cinco e suas funções serão discutidas. 

 

5.6 PROTEINAS IDENTIFICADAS 

 

Depois que as proteínas que tiveram influência maior que três no VIP score foram 

identificadas e compiladas na Tabela 3. 

 Diversas classes de proteínas tiveram influências no VIP score entretanto é observado que 

das 42 proteínas identificadas, 40 apresentam relação a doenças neurológicas, a tabela mostra 

apenas a doença neurológica relacionada mais citada no banco de dados, entretanto existem 

citações que mostram que além de doenças carcinogênicas a desregulação dessas proteínas pode 

causar outras doenças como Alzheimer ou Parkinson e convulsões.111 Essas desregulações 

ocorreram em ambos os grupos tratados, como pode ser observado nas Figuras 40, 41 e 42. 

Figura 41. VIP score obtido da PLS-DA apenas dos animais machos 
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Outras proteínas cuja desregulações causam danos cerebrais foram detectadas corroborando 

com os dados obtidos na literatura sobre os possíveis danos que o consumo excessivo da 2,3-

butanodiona pode causar. 

 

Tabela 3. Proteínas identificadas e doenças potencialmente relacionadas a elas. 

Proteína ID (Uniprot112) Proteína113 Doença relacionada114 

sp|Q6AXQ4|MTM1_RAT Miotubularina Miopatia congênita 

tr|A0A140TAI5|A0A140TAI5_RAT Miotubularina Miopatia congênita 

tr|A0A096MKE1|A0A096MKE1_RAT Proteína X-1 associada a HCLS1 Neutropenia congênita grave 

sp|P36374|KLK6_RAT Calicreína-6 glandular prostática Astrocitoma subependimário 

sp|P50116|S10A9_RAT Proteína S100-A9 Leucemia linfocítica crônica de células 

B 

sp|Q562A2|ZFR_RAT Proteína de ligação ao RNA ao zinco Oligodendroglioma 

sp|Q5FVH4|AKTIP_RAT Proteína de interação com AKT Meduloblastoma 

sp|Q63358|MYO9B_RAT Miosina-IXb não convencional Glioblastoma 

sp|Q62818|EI2BB_RAT Fator de iniciação da tradução eIF-2B 

subunidade beta 

Leucodistrofia com matéria branca 

desaparecendo. 

tr|F7EVX2|F7EVX2_RAT Fator de iniciação da tradução eIF-2B 

subunidade beta 

Leucodistrofia com matéria branca 

desaparecendo. 

sp|O88339|EPN1_RAT Epsin-1 Progressão de certos cânceres 

tr|A0A140TAC3|A0A140TAC3_RAT Epsin-1 Progressão de certos canceres 

tr|F1LN63|F1LN63_RAT Tlr3 Diminuição do sistema imune 

sp|P58195|PLS1_RAT Fosfolipídio scramblase 01 Glioblastoma 

tr|Q5U351|Q5U351_RAT Fosfolipídio scramblase 01 Astrocitoma pilocítico 

tr|A0A0G2K0E4|A0A0G2K0E4_RAT Fosfolipídio scramblase 01 Esclerose Múltipla 

tr|A0A0G2K7Q1|A0A0G2K7Q1_RAT Fosfolipídio scramblase 01 Esclerose Múltipla 

tr|A0A0G2JYB5|A0A0G2JYB5_RAT Fosfolipídio scramblase 02 - 

sp|Q6AY64|CF120_RAT UPF0669 proteína C6orf120 - 

sp|Q9WVB9|DVL1_RAT DSH homólogo 1 Deficiência intelectual 

tr|A0A0G2JYG5|A0A0G2JYG5_RAT Miosina-IXb não convencional Glioblastoma 

tr|A0A0G2JZY3|A0A0G2JZY3_RAT RALBP1 Eps associado a domínio-contendo 1 Doenças neurodegenerativas 

tr|A0A0G2K1Z3|A0A0G2K1Z3_RAT Co transportador de sódio/glicose 1 Tumor astrocítico 

tr|A0A0G2K630|A0A0G2K630_RAT Co transportador de sódio/glicose 1 Tumor astrocítico 

tr|A0A0G2KB70|A0A0G2KB70_RAT RALBP1 Eps associado a domínio-contendo 1 Doenças Neurodegenerativas 

tr|A0A0H2UHJ1|A0A0H2UHJ1_RAT Proteína S100-A9 Leucemia linfocítica crônica de células 

B 

tr|A0A0H2UHJ5|A0A0H2UHJ5_RAT Proteína de ligação ao RNA ao Zinco Oligodendroglioma 

tr|B1WBT6|B1WBT6_RAT Co transportador de sódio/glicose 1 Tumor astrocítico 

tr|D3ZEM7|D3ZEM7_RAT Co transportador de sódio/glicose 1 Tumor astrocítico 

tr|D3ZFQ3|D3ZFQ3_RAT Proteína de ligação a nucleotídeos Deficiência intelectual 

tr|D3ZS99|D3ZS99_RAT Proteína âncora 11 de A-quinase Doenças neurodegenerativas 

tr|F1LQV2|F1LQV2_RAT Transportadores de aminoácidos neutros Doenças neurodegenerativas 

tr|F1LUW9|F1LUW9_RAT Cadeia gama de tubulina Meduloblastoma 

tr|F1LZ38|F1LZ38_RAT Proteína transmembrana 4 Meduloblastoma 

tr|F1M842|F1M842_RAT Proteína de ligação a p53 de proteína tumoral Meduloblastoma 

tr|G3V8G8|G3V8G8_RAT Calicreína 6 Demência 

tr|M0R782|M0R782_RAT Família de transportadores de soluto 5 Aneurisma cerebral 

tr|M0RC47|M0RC47_RAT Fosfatidilinositol 3-quinase Demência 

tr|M0RDZ8|M0RDZ8_RAT Calicreína 6 Demência 

tr|Q4W1H3|Q4W1H3_RAT Miosina 9b Esquizofrenia 

tr|Q4W1H4|Q4W1H4_RAT Miosina 9b Esquizofrenia 

tr|Q7TMZ5|Q7TMZ5_RAT Proteína 1 de interação semelhante ao fator 6 

de ribosilação de ADP 

Doenças neurodegenerativas 
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5.7 IMAGEAMENTO ESPECTROMETRICO  

 

Apesar de neste documento apresentar o método de inserção de matriz otimizado, diversas 

metodologias foram testadas até ser obtido a ideal. É importante ressaltar que foram feitos 

diversos experimento visando a otimização dos parâmetros apresentados. 

Ao trabalhar com as amostras de cérebro cortado montada na lâmina de ITO, própria para 

a análise em MALDI, foi notado que quando a lâmina entrava em um ambiente com alto vácuo 

alguns cortes se soltavam da lâmina (Figura 43). O desprendimento do tecido dentro da câmera 

de vácuo é um problema pois suja a fonte do equipamento o que diminui a sensibilidade do 

mesmo durante as análises. 

 

 

A literatura sugere que para contornar esse problema seja usado fita condutiva de carbono 

dupla face ou o aumento da espessura do corte. Entretanto, todos os cortes já haviam sido feitos 

o que impossibilitou a otimização dessa etapa.115 

Para contornar o problema da fonte suja, após cada analise a fonte era lavada com álcool 

isopropílico grau MS, como sugere o fabricante. 

Não ocorreram problemas de movimentação da amostra durante a análise.  

As imagens das lâminas podem ser vistas na Figura 44, procurou analisar lâminas de regiões 

de cérebro similares para parâmetros comparativos.  

A região de m/z entre 3000 e 5000 gerou mais resultados, infelizmente não pode ocorrer a 

comparação com banco de dados para identificação das proteínas, mas é possível a observação 

Figura 43. Lâminas de ITO antes e depois do contato com ambiente com vácuo. 
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de que os animais expostos a 2,3-butanodiona mostraram mais alterações em seus cérebros. 

(Figura 44) 

 

  

Observando as imagens percebemos que os animais expostos a 2,3–butanodiona possuem 

uma concentração maior desse ion na região do tronco cerebral e do hipotálamo que o grupo 

controle, o que pode indicar um desequilíbrio causado pela exposição ao composto.  

Figura 44. IMS na faixa de m/z 3065 ±100 Da obtida de cérebro de rato macho A) Grupo Controle B) Grupo Comunidade Europeia 

C) Grupo EUA 
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A Figura 45 mostra a distribuição da espécie 4400 m/z ± 120 Da, onde é possível observar 

que o grupo controle apresenta uma presença mediana dessa faixa de íon, presente em toda 

região Inter cérebro enquanto os grupos tratados apresentam concentrações elevadas na região 

do hipotálamo (grupo Comunidade Europeia) e do núcleo cerebral.  

 

 

A Figura 46 mostra a distribuição da espécie 5000 m/z ± 100 Da, onde é possível observar 

que o grupo controle apresenta o mesmo comportamento visto na Figura 45, agora a presença 

desse íon se mostra muito mais forte no grupo União europeia, sendo presente em boa parte do 

Figura 45.IMS na faixa de m/z 4400 ±120 Da obtida de cérebro de rato macho A) Grupo Controle B) Grupo Comunidade Europeia 

C) Grupo EUA 
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tronco cerebral, já no grupo americano ele apresenta concentrações altas dessa espécie iônica 

no córtex dos animais. 

 

 

O imageamento reforça os dados da literatura de que o consumo excessivo de 2,3–

butanodiona pode causar danos cerebrais, entretanto é necessário aumentar o número de 

amostras para se ter certeza de como esse composto pode afetar este órgão. 

 

 

Figura 46. IMS na faixa de m/z 5000 ±100 Da obtida de cérebro de rato macho A) Grupo Controle B) Grupo Comunidade 

Europeia C) Grupo EUA 
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6.CONCLUSÃO 

 

Quanto ao ganho de peso, a avaliação dos animais utilizados nesta dissertação não mostrou 

diferenças entre o grupo controle e os animais expostos à 2,3-butanodiona, tendendo à uma 

distribuição normal. 

Os resultados da análise cromatográfica e dos dados quimiométricos tornou possível 

identificar e diferenciar o perfil das proteínas no cérebro dos animais expostos a 2,3-

butanodiona, onde proteínas sofreram alterações na sua expressão de acordo com o nível de 

ingestão do aditivo.  

Também foi possível observar que os animais reagem à ingestão da 2,3-butanodiona de 

forma diferente dependendo do seu sexo, pelo fato que os valores obtidos foram diferentes em 

todos os testes quimiométricos, na validação cruzada e nos valores de VIP Score. 

Dentre todos os modelos propostos neste trabalho, o que mostrou melhores resultados e 

pode ser considerado o ideal seria o da comparação sem a distinção de sexo, pois este durante 

apresentou resultados satisfatórios segundo a literatura. 

Os resultados mostram que a partir do menor consumo de 2,3-butanodiona, já é possível 

ocorrer interações do composto com o organismo que afetam a expressão de proteínas presentes 

no cérebro que estão relacionadas a problemas neurológicos como demência, tumores e 

canceres em diferentes regiões do cérebro, Alzheimer, esclerose entre outras doenças 

neurodegenerativas citadas na literatura. 

Quanto ao imageamento, este se mostrou uma ferramenta importante para a elucidação de 

onde a 2,3-butanodiona age no cérebro, sendo possível observar mudanças no perfil de m/z 

entre os animais tratados e o grupo controle. Entretanto é necessário um número maior de 

amostras para que se possa ter o conhecimento da interação do composto em todo o órgão, além 

de que esta análise precisa ser testada em animais de ambos os sexos. 
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